පංචුපාදානස්කන්ධය ෙන්ෙඅතමිදීමටෙ-ෙමහාෙපුණ්ණමෙසූත්ර
යමකලෙපංචුපාදානස්කන්ධ ෙ න්නෙවිවිධෙආකාර ටෙඅර්ථකථන ෙකරන්යනෝෙසිටිති.ෙකුමනෙඅර්ථ ක්ෙ
නිවැරදිදෙ න්නෙයබෞද්ධ න්ටෙඇතිෙගැටළුවකි.ෙඑබැවින්ෙශ්රීෙමුඛෙබුද්ධෙයද්ශනාවටෙඅනුවෙ
පංචුපාදානස්කන්ධ ෙ නුෙකුමක්ද? එයින්ෙඅතමියදනෙක්රි ාෙපිළියවළෙකුමක්දෙ? න්නෙහඳුනාෙගැනීමටෙ
මජ්ඣිමෙනිකායේෙමහාෙපුණ්ණමෙසූත්ර ෙඇසුරින්ෙසකස්ෙකරනෙලදෙලිපිෙඑකතුවක්ෙයමයලසෙදිගෙහැයර්.
1. පංචස්කන්ධ , පංචුපාදානස්කන්ධ ෙහාෙඅනුපාදානී ෙස්කන්ධ
ෙමේ ලිපිමෙන් අපි ශ්රී මුඛ මේශනාවට අනුව පංචුපාදානස්කන්ධෙ ෙනු කුමක්දැයි විස්තර කරමු.
භාග්යවත් බුදුරජාණන් වහන්මස් ධරමාන සමමේ එක්තරා භික්ුවක් සැටක් පමණ භික්ූන්
වහන්මස්ලාට සංඝ ස්ථවිරව වනමේ වැඩ වාසෙ කරයි. ඒ භික්ූහු ද ඒ මතරුන්වහන්මස්මග්න්
කර්මස්ථාන මග්න මහත් වීරිමෙන් යුතුව නිවමනහි මනාපසුබස්නා සුළුව ශ්රේධාමවන්ම ශ්රමණධර්ම
පුරත්. ඇතැේ භික්ූහු සතර මහා භූත රූප පරිග්රහණෙ කරත්. ඇතැේහු උපාදාෙ රූප ද ඇතැේහු
නාමරූප මදමකාටසම ද ඇතැේහු ප්රතය පරිග්රහණෙ ද ඇතැේහු ත්රිලක්ෂණාරේමණ විපස්සනාව ද
වඩත්. ඉක්ිති ඒ භික්ූහු සන්ධයාභාග්මෙහි සංඝස්ථවිරෙන් වහන්මස් මවත එළමෙනුමේ වැඳ
එකත්පමසක හිඳිත්. එකත්පමසක හුන් ඒ භික්ූන්මග්න් සංඝස්ථවිරෙන් වහන්මස් භාවනාමේ දියුණුව
පිළිබඳව විමසයි. ඒ භික්ූන් වහන්මස්ලා මහාභූත පරිග්රහණෙ ආදිෙ විමසන කල්හහි ඒ සිෙල්හලට
පිළිතුරු දුන් නමුත් මාර්ග්ඵල නිවන් සාක්ෂාත් කර ග්ැනීම පිළිබඳව නිහඬ මවත්. සංඝස්ථවිරෙන්
වහන්මස් ද සිතනුමේ, මමේ සමීපමෙහි මමාවුන්ට අවවාදමෙනුදු අඩුවක් නැත. මමාවුහු ද ඇරෙූ වැර
ඇතිවම වාසෙ කරත්. කුකුමළකු පැන් මබාන කාලෙක් පමණවත් මමාවුනමග්න් ප්රමාදවීමක් නැත.
එමස් ඇති කල්හහිදු මාර්ග්ඵල උපදවන්නට මනාහැකි මවත්. මම මමාවුන්මේ ආසෙ අනුසෙ මනාදනිමි.
මමාවුහු බුදුන්මග්න්ම හික්මමන්නන් ෙැයි සිතා ඒ භික්ූන් සමඟ භාග්යවතුන් වහන්මස්ව දකිනු පිණිස
සැවැත්නුවර මිග්ාරමාතු ප්රාසාදෙ ෙැයි නේ ලත් පූර්වාරාමෙ මවත එළඹුමේෙ.
භාග්යවතුන් වහන්මස්ද සවස් භාග්මෙහි ආනන්ද මතරුන් වහන්මස් විසින් සකසා දුන් දිමෙන් පැන්
පහසු වී මවමහමරහි එළිමහමන් පනවන ලද උතුේ බුේධාසනමෙහි වැඩ සිටි මස්ක. භික්ු සංඝොද
භාග්යවතුන් වහන්මස් පිරිවරා වැඩහුන් මස්ක.
ඒ සන්ධයාමවහි හිරු ද අස්තංග්තෙට ෙන්මන්ෙ. සඳු ද නැමඟන්මන්ෙ. එයින් සඳුමේ ප්රභාවෙ ද
මනාපැවතුණි. හිරුමේ ප්රභාවෙ ද මනාපැවතුණි. ික් සඟන පිරිවරා වැඩහුන් භාග්යවතුන් වහන්මස්
හිරු සඳු ප්රභා මැඩ සවණක් ඝන බුදුරැසින් හාත්පස බබුළුවමින් බ්රහ්ම මේඩලෙ මැද මහ බඹු මස් ද
දිවය මේඩලෙ මැද සක් මදේ මස් ද කංචන පේවක් පලා නැමඟන්නා වූ චන්ර මේඩලෙ මස් ද නීල
පීතාදීන්මග්න් යුත් මහමේරුව පලා නැමඟන්නා වූ සූරිෙ මේඩලෙ මස් ද අතිමශෝභමානවත්ව
විරාජමානව වැඩ හුන් මස්ක. එදින සඳ පිමරන්නා වූ පුර පසමළාස්වක දිනෙ විෙ.
ඒ පිරිමස් වැඩහුන් මපර කී සංඝස්ථවිරෙන් වහන්මස් අසුනින් නැගිට සිවුර ඒකාංශ මකාට භාග්යවතුන්
වහන්මස් මදසට ඇඟිලි බැඳ “වහන්ස, ඉදින් භාග්යවතුන් වහන්මස් මට පැන පිළිවිසීමට අවකාශ
කරන්මන් නේ මම භාග්යවතුන් වහන්මස්මග්න් කිසිෙේ දහේ පරිොෙක් විමසන්මනමි” ෙැයි වදාළ
මස්ක. බුදුහු ද මහා කුළුණු ඇතිමේ බුදු නුවණින් දකිනුමේ මමමස් සිතූ මස්ක. “ඉදින් මා නැගී සිටිො වූ
මේ මහණ අවකාශ මකමර් නේ මසසු මහණහු අපමේ ආචාර්ෙෙන් වහන්මස් සිටමග්න ෙැයි සිතා නැගී
සිටිත්. එයින් තථාග්තෙන්ට බුහුමන් මනාකමළ් වන්මන්ෙ. ඉදින් වැඩහුන්නාහුම වී ඒ භික්ූහු බණ
අසත් නේ සිටමග්න සිටිො වූ ගුරුවරොට ග්රු මනාකමළ් වන්මන්ෙ. එබැවින් මේ මහණ හිඳුවමි”යි
ෙනුමවනි. එමස් සිතූ භාග්යවතුන් වහන්මස් “එමස් වී නේ මහණ ස්වාසනමෙහි හිඳ ෙමක් රුචි මේ නේ
විමසව” යි වදාළ මස්ක.

පංචුපාදානස්කන්ධමෙෝ කවමර් ද?
මතරුන් වහන්මස් වනාහි පංචුපාදානස්කන්ධෙන් උදෙ වැෙ වශමෙන් සේමර්ෂණෙ මකාට
ක්ීණාස්රවභාවෙට පැමිණි උතුමමකි. උන්වහන්මස්ට පංචුපාදානස්කන්ධෙන්හි ලා කිසිදු සැකෙක්
නැත. නමුදු මලෝකමේ පේිතමෙෝ දැනමග්නම විමසන්නහුට සැමකවින් වටහා මදති. මනාදැන
විමසන්නහුට හාත්පසින් මග්න විස්තර වශමෙන් වටහා මදති. දන්මන් වුවද මනාදන්නාක් මමන් විමසූ
කල්හහි භාග්යවතුන් වහන්මස් හාත්පසින් මග්න කරුණු දක්වන මස්ක. එයින් තම සිසු පිරිසට ද
අර්ථෙක්ම වන්මන් ෙැයි සිතා,
•

“ඉයමෙ නුෙ යඛා, භන්යත, පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා, යස යථිදං – රූපුපාදානක්ඛන්යධා,
යවදනුපාදානක්ඛන්යධා,
සඤ්්ුපාදානක්ඛන්යධා,
සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්යධා,
විඤ්්ඤ්ාණුපාදානක්ඛන්යධා”ති?

“වහන්ස,
මේ
රූපූපාදානස්කන්ධෙ
මේදනූපාදානස්කන්ධෙ
සංඥූපාදානස්කන්ධෙ
සංඛාරූපාදානස්කන්ධෙ විඤ්ඤානූපාදානස්කන්ධෙ පංචස්ක්ධමෙෝ මනාමේ දැ”යි විමසුමේෙ.

•

“ඉයමෙ යඛා, භික්ු, පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා, යස යථිදංෙ –ෙ රූපුපාදානක්ඛන්යධා,
යවදනුපාදානක්ඛන්යධා,
සඤ්්ුපාදානක්ඛන්යධා,
සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්යධා,
විඤ්්ඤ්ාණුපාදානක්ඛන්යධා”ති.”

“මහණ පඤ්මචාපාදානස්කන්ධමෙෝ මමාහු ෙැ, ඒ මමමස් ෙැ: රූමපෝපාදානස්කන්ධෙ
මේදාමනෝපාදානස්කන්ධෙ
සංම ෝපාදානස්කන්ධෙ
සංස්කාමරෝපාදානස්කන්ධෙ
වි ාමනෝපාදානස්කන්ධෙ” ෙයි භාග්යවතුන් වහන්මස් වදාළ මස්ක. (මජ්. නිකාෙ 3 – 116 පිටුව)
මමතැනදී ධර්මකාමීහු පංචුපාදානස්කන්ධෙ ෙනු කුමක්ද?, අනුපාදානීෙ මහවත් උපාදානෙන්ට හසු
මනාවන ස්කන්ධමෙෝ කවරහුදැයි දත යුතු මවත්. ඒවා පිළිබඳ අර්ථ විග්රහෙ මමමස්ෙ.
පංචස්කන්ධෙ පංචුපාදානස්කන්ධෙ හා අනුපාදානීෙ ස්කන්ධ අතර මවනස
අභිධර්ම පිටකමෙහි විභංග්ප්රකරණමෙහි පංචස්කන්ධෙ දක්වා ඇත්මත් මමමස්ෙ.
•

පඤ්්ෙචක්ෙඛන්ෙධාෙ –ෙ රූපක්ෙඛන්ෙයධා, යවදනාක්ෙඛන්ෙයධා, සඤ්්ෙඤ්ාක්ෙඛන්ෙයධා, සඞ්ෙඛාරක්ෙඛන්ෙයධා,
විඤ්්ෙඤ්ාණක්ෙඛන්ෙයධා.ෙ ස්කන්ධමෙෝ පස්මදමනකි: රූපස්කන්ධ ෙැ, මේදනාස්කන්ධ ෙැ,
සං ාස්කන්ධ ෙැ, සංස්කාරස්කන්ධ ෙැ, වි ානස්කන්ධ යි.

•

තතෙථෙ
කතයමාෙ
රූපක්ෙඛන්ෙයධා?
එකවියධනෙ
රූපක්ෙඛන්ෙයධාෙ
–ෙ
සබෙබංෙ
රූපං…………...උපාදානි ං.....එහි රූපස්කන්ධෙ කවමර් ෙත්:එක් අයුමරකින් රූපස්කන්ධෙ
මවයි. හැම රූපෙ ………. උපාදානෙන්ට හිත ෙ, (විභඞ්ග් ප්රකරණෙ - ස්කන්ධ විභඞ්ග්ෙපි.22)

•

තතෙථෙ කතයමාෙ යවදනාක්ෙඛන්ෙයධා? දුවියධනෙ යවදනාක්ෙඛන්ෙයධාෙ -ෙ ……..අතෙථිෙ උපාදානිය ා,
අතෙථිෙඅනුපාදානිය ා.ෙඑහි මේදනාස්කන්ධෙ කවමර් ෙත්: ේවිප්රකාරමෙකින් මේදනාස්කන්ධෙ
මවයි:..........උපාදානෙන්ට හිත වූමෙක් ඇත, උපාදානෙන්ට හිත මනා වූමෙක් ඇති.(විභඞ්ග්
ප්රකරණෙ - ස්කන්ධ විභඞ්ග්ෙ- පි.26,30)

•

තතෙථෙ කතයමාෙ සඤ්්ෙඤ්ාක්ෙඛන්ෙයධා? දුවියධනෙ සඤ්්ෙඤ්ාක්ෙඛන්ෙයධා-ෙ ……..අතෙථිෙ උපාදානිය ා,
අතෙථිෙ අනුපාදානිය ා.ෙ එහි සං ාස්කන්ධෙ කවමර් ෙත්: ේවිප්රකාරමෙකින් සං ාස්කන්ධෙ

මවයි:..........උපාදානෙන්ට හිත වූමෙක් ඇත, උපාදානෙන්ට හිත මනා වූමෙක් ඇති.(විභඞ්ග්
ප්රකරණෙ - ස්කන්ධ විභඞ්ග්ෙ- පි.46,50,52)
•

තතෙථෙ කතයමාෙ සඞ්ෙඛාරක්ෙඛන්ෙයධා? දුවියධනෙ සඞ්ෙඛාරක්ෙඛන්ෙයධා……..අතෙථිෙ උපාදානිය ා,
අතෙථිෙ අනුපාදානිය ා.ෙ එහි සංස්කාරස්කන්ධෙ කවමර් ෙත්: ේවිප්රකාරමෙකින්
සංස්කාරස්කන්ධෙ මවයි:..........උපාදානෙන්ට හිත වූමෙක් ඇත, උපාදානෙන්ට හිත මනා
වූමෙක් ඇති.(විභඞ්ග් ප්රකරණෙ - ස්කන්ධ විභඞ්ග්ෙ- පි.66,68,72)

•

තතෙථෙ කතයමාෙ විඤ්්ෙඤ්ාණක්ෙඛන්ෙයධා? දුවියධනෙ විඤ්්ෙඤ්ාණක්ෙඛන්ෙයධා……...අතෙථිෙ
උපාදානිය ා, අතෙථිෙ අනුපාදානිය ා.ෙ එහි වි ානස්කන්ධ කවමර් ෙත්: ේවිප්රකාරමෙකින්
වි ානස්කන්ධෙ මවයි:..........උපාදානෙන්ට හිත වූමෙක් ඇත, උපාදානෙන්ට හිත මනා
වූමෙක් ඇති.(විභඞ්ග් ප්රකරණෙ - ස්කන්ධ විභඞ්ග්ෙ- පි. 86,88,92)

ඉහතින් දක්වන ලේමේ ස්කන්ධෙන් ප්රධාන වශමෙන් මකාටස් පහක් බවත් එයින් රූපස්කන්ධෙ
උපාදානීෙ බවත් ඉතිරි ස්කන්ධ සතර උපාදානීෙ වූවකුත් අනුපාදානීෙ වූවකුත් ඇති බව
විභංග්ප්රකරණමෙහි දක්වා ඇති අන්දමෙ. මමහි උපාදානී ාෙ නුෙ තණ්හාෙ දිට්ඨිෙ නෙ උපාදානෙ
ධර්ම න්ටෙ අරමුණුවීම්ෙ වශය න්ෙ හිතතෂීෙ වනුයිෙ “උපාදානී ා”ෙ යේ. එමස් තණ්හාෙ දිට්ඨිෙ ධර්ම න්ටෙ
අරමුණුෙයනාවුණුයිෙ“අනුපාදානී ා”ෙයේ.
මේ අනුව සිෙලුම රූප මේදනා සං ා සංඛාර විඤ්ඤාණමෙෝ පංචස්කන්ධ බවත් ඒවා අතුරින් තේහා
දිට්ඨි ෙන මකමලස් උපාදාන ධර්මෙන්ට අරමුණු වන ස්කන්ධ, උපාදානීෙ ස්කන්ධ මහවත්
උපාදානාස්කන්ධ බව වටහා ග්ත යුතුෙ. එමස් උපාදාන ටෙ හිතවනෙ ස්කන්ධෙ පංචක ටෙ
"පංචුපාදානස්කන්ධ"ෙ යිෙකි නුෙලැයබ.
මේ පංචස්කන්ධෙන් අතුරිනුත් උපාදානෙන්ට හිතවන්මන් මමානවාද, හිත මනාවන්මන් මමානවාදැයි
ධේමසංග්ණීප්රකරණමෙහි දක්වා ඇත්මත් මමමස්ෙ. එහි නික්මෂප කාේඩමේ දුක මාතිකාවන්හි
උපාදාන මග්ාච්ඡකමෙහි මමමස් සඳහන්ව ඇත.
•

කතයමෙ ධම්ෙමාෙ උපාදානි ා? සාසවාෙ කුසලාකුසලාබයාකතාෙ ධම්ෙමාෙ කාමාවචරා, රූපාවචරා,
අරූපාවචරා; රූපක්ෙඛන්ෙයධා…යප.…ෙවිඤ්්ෙඤ්ාණක්ෙඛන්ෙයධාෙ–ෙඉයමෙධම්ෙමාෙඋපාදානි ා. කවර
ධර්මමෙෝ උපාදානීෙ මවති ෙත්? කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර වූ සාස්රව
කුශලාකුශලාවයාකෘත ධර්මමෙෝ ෙැ රූපස්කන්ධ ෙැ ... වි ානස්කන්ධ ෙැ ෙන මේ ධර්මමෙෝ
උපාදානීෙ මවත්. (ධේමසඞ්ග්ණී ප්රකරණෙ - නික්මෂපකාේඩෙ - පි.454)

මමෙ අට්ඨඨකථා කාේඩමේ දී තවදුරටත් පැහැදිළි කරනුමේ මමමස්ෙ.
•

කතයමෙ ධම්ෙමාෙ උපාදානි ා? තීසුෙ භූමීසුෙ කුසලං, අකුසලං, තීසුෙ භූමීසුෙ විපායකා, තීසුෙ භූමීසුෙ
කිරි ාබයාකතං, සබෙබඤ්්ෙචෙ රූපංෙ –ෙ ඉයමෙ ධම්ෙමාෙ උපාදානි ා.ෙ උපාදානීෙ (උපාදනෙන්ට හිත)
ධර්මමෙෝ කවරහ ෙත්? ත්රෛභූමක කුශල ෙැ, අකුශල ෙැ, ත්රෛභූමක විපාක ෙැ, ත්රෛභූමක
ක්රිොවයාකෘත ෙැ, හැම රූපෙ දැයි මමහු උපදානීෙ ධර්මමෙෝ යි. ( ධේමසඞ්ග්ණී ප්රකරණෙ අට්ඨඨකථාකාේඩෙ - පි.544)
(සැ.යු. :-බුේධ ජෙන්ති මුරණමෙහි මේ පාඨමෙහි අවසානෙට "ඉමම ධේමා අනුපාදානීො"
ෙනුමවන් දක්වා ඇත්මත් මුරණ මදෝෂෙකිනි. එෙ "ඉමම ධේමා උපාදානීො" ෙනුමවන් නිවැරදි
විෙ යුතුෙ. )

•

කතයමෙ ධම්ෙමාෙ අනුපාදානි ා? අපරි ාපන්ෙනාෙ මගෙගාෙ ච, මගෙගඵලානිෙ ච, අසඞ්ෙඛතාෙ චෙ ධාතුෙ –ෙ
ඉයමෙ ධම්ෙමාෙ අනුපාදානි ා. කවර ධර්මමෙෝ අනුපාදානීෙ මවති ෙත්: අපෙයාපන්න වූ

මාර්ග්මෙෝ ද මාර්ග්ඵලමෙෝ ද අසඞ්ඛතධාතු ද ෙන මමාහු අනුපාදානීෙ ධර්මමෙෝ මවත්. (
ධේමසඞ්ග්ණී ප්රකරණෙ - නික්මෂපකාේඩෙ - පි.454)
මමෙ අට්ඨඨකථා කාේඩමේ දී තවදුරටත් පැහැදිළි කරනුමේ මමමස්ෙ.
•

කතයමෙධම්ෙමාෙඅනුපාදානි ා? චතෙතායරාෙමගෙගාෙඅපරි ාපන්ෙනා, චතෙතාරිෙචෙසාමඤ්්ෙඤ්ඵලානි,
නිබෙබානඤ්්ෙචෙ–ෙඉයමෙධම්ෙමාෙඅනුපාදානි ා.. අනුපාදනීෙ ධර්මමෙෝ කවරහ ෙත්:අපෙයාපන්න වූ
සතර මාර්ගමෙෝ ෙැ, සතර ශ්රාමණයඵලමෙෝ ද, නිර්වාණෙ දැයි මමාහු අනුපාදනීෙ ධර්මමෙෝ යි. (
ධේමසඞ්ග්ණී ප්රකරණෙ - අට්ඨඨකථාකාේඩෙ - පි.544)

සංක්යෂ්පය න්ෙපංචුපාදානස්කන්ධෙහාෙඅනුපාදානස්කන්ධ
මේ අනුව පංචස්කන්ධෙ අතුරින්,
(1) සිෙලු රූපස්කන්ධෙ උපාදානීෙ මේ. එමනිසා සිෙලු රූපෙ "රූපූපාදානස්කන්ධෙ" මේ.
(2) මේදනාස්කන්ධමෙන් සිෙලු කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර සිත්වල උපදින මේදනාව උපාදානීෙ
මේ. එම නිසා ඒ තුන් භුමිමෙහිම සිෙලු මේදනා "මේදනූපාදානස්කන්ධෙ" මේ. මලෝමකෝත්තර සිත්වල
උපදින මේදනාව උපාදානීෙ මනාවන මහයින් එම සිත්වල මේදනාව මේදනූපාදානස්කන්ධෙ මනාමේ.
(3) සං ාස්කන්ධමෙන් සිෙලු කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර සිත්වල සඤ්ඤාව උපාදානීෙ මේ.
එමනිසා ඒ තුන් භූමිමෙහිම සිෙලු සඤ්ඤා "සඤ්ූපාදානස්කන්ධෙ" මේ. මලෝමකෝත්තර සිත්වල
උපදින සඤ්ඤාව උපාදානීෙ මනාවන මහයින් එම සිත්වල සඤ්ඤාව සඤ්ූපාදානස්කන්ධෙ මනාමේ.
(4) සංඛාරස්කන්ධමෙන් සිෙලු කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර සිත්වල සංඛාර උපාදානීෙ මේ.
එමනිසා ඒ තුන් භූමිමෙහිම සිෙලු සංඛාර "සංඛාරූපාදානස්කන්ධෙ" මේ. මලෝමකෝත්තර සිත්වල
උපදින සංඛාරෙ උපාදානීෙ මනාවන මහයින් එම සිත්වල සංඛාරෙ සංඛාරූපාදානස්කන්ධෙ මනාමේ.
(5) විඤ්ඤාණස්කන්ධමෙන් සිෙලු කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර සිත් උපාදානීෙ මේ. එමනිසා ඒ
තුන්භූමිමෙහි සිෙලුම සිත් "විඤ්ඤාණූපාදානස්කන්ධෙ" මේ. මලෝමකෝත්තර සිත් උපාදානීෙ මනාවන
මහයින් සිෙලු මලෝමකෝත්තර සිත් විඤ්ඤාණූපාදානස්කන්ධෙ මනාමේ.
අසංඛත ධාතු නිර්වාණෙද තේහා දිට්ඨිවලට අරමුණු මනාවන මහයින් අනුපාදානීෙ මේ.
පංචඋපාදානස්කන්ධෙන්මේ මබදීම ශ්රී මුඛ බුේධ මේශනාවට අනුව ඉහත පරිේමදන් දත යුතුෙ. තවද
බුදු පමස්බුදු මහරහතන් වහන්මස්ලාමේ ඇතුළු සිෙලු ආර්ෙෙන් වහන්මස්ලාමේද රූපෙ උපාදානෙන්ට
හිත බැවින් "රූපූපාදානස්කන්ධෙ" ටම අෙත් බව වටහා ග්ත යුතුෙ. බුදු පමස් බුදු මහරහතන්
වහන්මස්ලාමේ ඇතුලු සිෙලු ආර්ෙෙන් වහන්මස්ලාමේ කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර සිතුත්
ඒවාමේ මෙමදන ත්රචතසිකත් උපාදානස්කන්ධෙන්ටම අෙත් බව දතයුතුෙ. සිෙලු ආර්ෙෙන්
වහන්මස්ලාමේ මාර්ග්ඵල සිතුත් එහි මෙමදන ත්රචතසික ධර්මත්, නිර්වාණෙත් කිසිදු
උපාදානස්කන්ධෙකට අෙත් මනාවන අතර ඒවා අනුපාදානස්කන්ධ බව වටහා ග්ත යුතුෙ.
මීළඟෙලිපිය න්ෙඅපිෙපංචුපාදානස්කන්ධ ෙපිළිබඳෙවඩාෙවිස්තරෙවිග්රහ ක්ෙහාෙඒවාෙහටෙගැනීමටෙයහ්තුෙ
කවයර්දෙ න්නෙවිස්තරෙකරන්යනමු.

2. පංචුපාදානස්කන්ධ ෙහටෙගැනීමටෙයහ්තු
පසුගි ෙලිපිය න්ෙඅපිෙශ්රීෙමුඛෙයද්ශනාවටෙඅනුවෙපංචුපාදානස්කන්ධ ෙ නුෙකුමක්දැයිෙවිස්තරෙකයළමු.ෙ
යම්ෙලිපිය න්ෙඅපිෙපංචුපාදානස්කන්ධ ෙපිළිබඳෙවඩාෙවිස්තරෙවිග්රහ ක්ෙහාෙඒවාෙහටෙගැනීමටෙයහ්තුෙ
කවයර්දෙ න්නෙවිස්තරෙකරන්යනමු.
ඉන් අනතුරුව මතරුන් වහන්මස් පංචුපාදානස්කන්ධෙන්මේ හටග්ැනීමට මහ්තු විමසනුමේ “ඉමේ පන
භන්මත් පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා කිේූලකා - වහන්ස මේ පංචුපාදානස්කන්ධමෙෝ කවරක් මුල්හමකාට
ඇත්තාහුදැ”යි විමසූ මස්ක.
“ඉමේ මඛෝ භික්ූ පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා ඡන්දූලකා - මහණ මේ පංචුපාදානස්කන්ධමෙෝ ඡන්දෙ
මහවත් තෘෂ්ණාව මුල්හමකාට සිටිත්” ෙයි භාග්යවතුන් වහන්මස් චතුරාර්ෙ සතය ක්රමමෙන්
පංචුපාදානස්කන්ධමේ හටග්ැනීමට මහ්තුව තෘෂ්ණාව ෙැයි එක් පරිොෙකින් මහවත් ඒකමේශෙකින්
වදාළ මස්ක.
මමතැනදී ධර්මකාමීහු නානා ක්රමවලින්, නානා දහේ පර්ොෙන්මග්න් පංචුපාදානස්කන්ධමේ
හටග්ැනීමට මහ්තු දත යුතුෙ. ඒ මහ්තු පිළිබඳ විග්රහෙ මමමස්ෙ.
ශාසන ප්රතිපදාව තුළ පංචුපාදානස්කන්ධෙන්මේ උත්පත්තිෙට මහ්තුධර්ම මහවත් ප්රතයධර්ම දක්වන
විවිධ පරිොෙන් විස්තර මකමර්. ඒවා නේ,
1.
2.
3.
4.

චතුරාර්ෙසතයෙ
පටිච්චසමුප්පාදෙ
සූවිසි ප්රතයෙ
සතර ආහාර ෙනාදී ක්රම මේ.

මමහි චතුරාර්ෙ සතයෙ ක්රමමේදී දුක්ඛසතයෙ මහවත් පංචුපාදානස්කන්ධෙ හටග්ැනීමට මහ්තුව
මහවත් දුක්ඛසමුදෙ මලස දක්වනුමේ තෘෂ්ණාවයි. ආර්ෙ සතයෙ විභාග්ෙ තවදුරටත් විස්තර මකාට
මේශනා කරන භාග්යවතුන් වහන්මස් විභංග්ප්රකරණමෙහි සච්චවිභංග්මෙහි අභිධර්මභාජනෙට පැමිණ
සිෙලු සාසව කුසල අකුසල චිත්ත ත්රචතසිකෙන් දුක්ඛ සමුදෙ සතයමෙහි සංග්රහ මකාට වදාළ මස්ක.
(විභංග් ප්රකරණෙ - සච්චවිභංග්ෙ - බුජමු 198) මේ අනුව මලෝමකෝත්තර කුසල්හ සිත් හැර ඉතිරි
කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර කුසලෙද, අකුසලෙද දුක්ඛසමුදෙ මහවත් පංචුපාදානස්කන්ධෙ
හටග්ැනීමට මහ්තු වන බව දත යුතුෙ.
එමස්ම පටිච්චසමුප්පාද ක්රමමේදී පටිච්චසමුප්පාද අංග්ෙන් පංචුපාදානස්කන්ධමෙහි හටග්ැනීමට
ප්රතයවන ආකාරෙ මහානිදාන, පටිච්චසමුප්පාද ආදී සූෛෙන්මග්නුත් විභංග්ප්රකරණමෙහි
පටිච්චසමුප්පාද විභංග්මෙනුත් විශුේිමාර්ග්මෙහි කංඛාවිතරණ විසුේි නිර්මේශමෙනුත් බලා දත යුතු
මවත්.
සූවිසි ප්රතය ක්රමමේදී සූවිසි ප්රතය ධර්මමෙෝ පංචුපාදානස්කන්ධමේ හටග්ැනීමට ප්රතයවන ආකාරෙ
පට්ඨඨාන ප්රකරණමෙහි නිේමේස වාරමෙන් හා එහි අර්ථකතාමවන් දත යුතු මවත්.
එමස්ම සතර ආහාර පංචුපාදානස්කන්ධෙ ඉපදීමට ප්රතය වන බව භාග්යවතුන් වහන්මස් ආහාර
සූෛමෙහි මමමස් වදාරා ඇත.
•

“චතෙතායරායම, භික්ෙඛයව, ආහාරාෙභූතානංෙවාෙසතෙතානංෙිති ාෙසම්ෙභයවසීනංෙවාෙඅනුගෙගහා .ෙ
කතයමෙ චතෙතායරා? කබළිංකායරාෙ ආහායරාෙ ඔළාරියකාෙ වාෙ සුුයමාෙ වා, ඵස්ෙයසාෙ දුතිය ා,
මයනාසඤ්්ෙයචතනාෙ තති ා, විඤ්්ෙඤ්ාණංෙ චතුතෙථං.ෙ ඉයමෙ යඛා, භික්ෙඛයව, චතෙතායරාෙ ආහාරාෙ
භූතානංෙවාෙසතෙතානංෙිති ාෙසම්ෙභයවසීනංෙවාෙඅනුගෙගහා ”

මහමණනි, උපන් සත්ත්වෙන්මේ පැවැත්ම පිණිසත්, උපදින්නා වූ සත්ත්වෙන්ට අනුග්රහ
පිණිසත් මේ ආහාර සතමරකි: කවර සතමරක් ද? ෙත්: දළ වූ මහෝ සියුේ වූ මහෝ කබලීකාර
(=පිඩු මකාට බුදින බත් ආදි) ආහාරෙ, ස්පර්ශෙ මදවැන්න ෙ, මමනෝසඤ්මචතනාව මතවැන්න
ෙ, වි ානෙ සිවුවැන්න ෙ. මහමණනි, මේ සතර ආහාරමෙෝ උපන් සත්ත්වෙන්මේ පැවැත්ම
පිණිසත් උපදින්නා වූ සත්ත්වෙන්ට අනුග්රහ පිණිසත් මවති. (සංයුක්ත නිකාෙ 2 - ආහාරසූෛෙ
- බුජමු 20)
මමමලස සතර ආහාර ක්රමෙකින්ද පංචුපාදානස්කන්ධෙ උපදින බව භාග්යවතුන් වහන්මස් වදාරා
ඇත්මත්ෙ.
පටිසම්භිදාමගගප්රකරණය හිෙස්කන්ධ න්යගෙහටගැනීමටෙයහ්තු
තවද පටිසේභිදාමේග්ප්රකරණමෙහි උදෙවයෙ ාන නිර්මේශෙ වදාරණ ධර්ම මස්නාිපති සාරිපුත්ත
මහරහතන් වහන්මස් එක් එක් ස්කන්ධෙක් ඉපදීමට මමමස් මහ්තු දක්වයි.
“රූපක්ඛන්ධස්ස උද ං පස්සන්යතා කතමානි පඤ්්ච ලක්ඛණානි පස්සති? අවිජ්ඣජාසමුද ා රූපසමුද
ය ාති – පච්ච සමුද ට්ඨයෙනරූපක්ඛන්ධස්ස උද ං පස්සති. තණ්හාසමුද ා රූපසමුදය ාති –
පච්ච සමුද ට්ඨයෙන රූපක්ඛන්ධස්ස උද ං පස්සති.ෙ
කම්ෙමසමුද ාෙ
රූපසමුදය ාතිෙ
–ෙ
පච්ෙච සමුද ට්ඨෙයෙනෙ රූපක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙ උද ංෙ පස්ෙසති.ෙ ආහාරසමුද ාෙ රූපසමුදය ාතිෙ –ෙ
පච්ෙච සමුද ට්ඨෙයෙනෙ රූපක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙ උද ංෙ පස්ෙසති.ෙ නිබෙබතෙතිලක්ෙඛණංෙ පස්ෙසන්ෙයතාපිෙ
රූපක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙ උද ංෙ පස්ෙසති.ෙ රූපක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙ උද ංෙ පස්ෙසන්ෙයතාෙ ඉමානිෙ පඤ්්ෙචෙ ලක්ෙඛණානිෙ
පස්ෙසති.”ෙ
“රූපස්කන්ධොමේ උදෙ දක්මන් කවර පඤ්චලක්ෂණෙන් දකී ද ෙත්, අවිදයාසමුදමෙන් රූපොමේ
ඉපැදීම මේ ෙැ යි ප්රතයෙ උපන් බැවින් රූපස්කන්ධොමේ උදෙ දකී. තෘෂ්ණාසමුදමෙන් රූපොමේ
ඉපැදීම මේ ෙැ යි ප්රතයෙ උපන් බැවින් රූපස්කන්ධොමේ උදෙ (ඉපැදීම) දකී. කර්මසමුදමෙන් රූපොමේ
ඉපැදීම මේ ෙැ යි ප්රතයෙ උපන් බැවින් රූපස්කන්ධොමේ උදෙ දකී. ආහාරසමුදමෙන් රූපොමේ
ඉපැදීම මේ ෙැ යි ප්රතයෙ උපන් බැවින් රූපස්කන්ධොමේ උදෙ දකී. (අේධා-සන්තති-ඛණ වශමෙන්
රූපොමේ) උත්පාදලක්ෂණෙ දක්මන් ද රූපස්කන්ධොමේ ඉපැදීම දකී. රූපස්කන්ධොමේ උදෙ දක්මන්
මේ ලක්ෂණ පස දකී.”(පටිසේභිදාමේග්ප්පකරණෙ - උදෙබ්බෙඤාණං - බුජමු 104)
“යවදනාක්ඛන්ධස්සෙ උද ංෙ පස්සන්යතාෙ කතමානිෙ පඤ්්චෙ ලක්ඛණානිෙ පස්සති? අවිජ්ඣජාසමුද
යවදනාසමුදය ාතිෙ –ෙ පච්ච සමුද ට්ඨයෙනෙ යවදනාක්ඛන්ධස්සෙ උද ංෙ පස්සති.ෙ තණ්හාසමුද
යවදනාසමුදය ාතිෙ –ෙ පච්ච සමුද ට්ඨයෙනෙ යවදනාක්ඛන්ධස්සෙ උද ංෙ පස්සති.ෙ කම්මසමුද
යවදනාසමුදය ාතිෙ –ෙ පච්ච සමුද ට්ඨයෙනෙ යවදනාක්ඛන්ධස්සෙ උද ංෙ පස්සති.ෙ ඵස්සසමුද
යවදනාසමුදය ාතිෙ–ෙපච්ච සමුද ට්ඨයෙනෙයවදනාක්ඛන්ධස්සෙඋද ංෙපස්සති.”

ාෙ
ාෙ
ාෙ
ාෙ

“මවදනාස්කන්ධොමේ උදෙ දක්මන් කවර ලක්ෂණ පසක් දකී ද ෙත්: අවිදයාසමුදමෙන් මවදනාවමේ
ඉපැදීම මේ ෙැ යි ප්රතයෙ උපන් බැවින් මවදනාස්කන්ධොමේ ඉපැදීම දකියි. තෘෂ්ණාසමුදමෙන්
මවදනාසමුදෙ මේ ෙැ යි ප්රතයෙ උපන් බැවින් මවදනාස්කන්ධොමේ උදෙ දකියි. කර්මසමුදමෙන්
මවදනාසමුදෙ මේ ෙැ යි ප්රතයෙ උපන් බැවින් මවදනාස්කන්ධොමේ උදෙ දකියි. ස්පර්ශොමේ සමුදමෙන්
මවදනාසමුදෙ මේ ෙැ යි ප්රතයෙ උපන් බැවින් මවදනාස්කන්ධොමේ උදෙ දකියි.”
“සඤ්්ඤ්ාස්කන්ධස්සෙඋද ංෙ............” සං ාස්කන්ධොමේ
“සංඛාරක්ඛන්ධස්සෙඋද ංෙ...................” සංස්කාරස්කන්ධොමේ
“විඤ්්ඤ්ාණක්ඛන්ධස්සෙ උද ංෙ පස්සන්යතාෙ කතමානිෙ පඤ්්චෙ ලක්ඛණානිෙ පස්සති? අවිජ්ඣජාසමුද ාෙ
විඤ්්ඤ්ාණසමුදය ාතිෙ –ෙ පච්ච සමුද ට්ඨයෙනෙ විඤ්්ඤ්ාණක්ඛන්ධස්සෙ උද ංෙ පස්සති.ෙ තණ්හාසමුද ාෙ

විඤ්්ඤ්ාණසමුදය ාතිපච්ච සමුද ට්ඨයෙනෙ විඤ්්ඤ්ාණක්ඛන්ධස්සෙ උද ංෙ පස්සති.ෙ කම්මසමුද ාෙ
විඤ්්ඤ්ාණසමුදය ාතිෙ–ෙපච්ච සමුද ට්ඨයෙනෙවිඤ්්ඤ්ාණක්ඛන්ධස්සෙඋද ංෙපස්සති.”
“වි ානස්කන්ධොමේ ... උදෙ දක්මන් කවර පඤ්චලක්ෂණෙන් දකී ද ෙත්: අවිදයාසමුදමෙන්
වි ානොමේ ඉපැදීම මේ ෙැ යි ප්රතයසමුදෙභාවමෙන් වි ානස්කන්ධොමේ ඉපැදීම දකියි.
තෘෂ්ණාසමුදමෙන් වි ානසමුදෙ මේ ෙැ යි ප්රතයෙසමුදෙභාවමෙන් වි ානස්කන්ධොමේ ඉපැදීම දකියි.
කර්මසමුදමෙන් වි ානසමුදෙ මේ ෙැ යි ප්රතයෙ සමුදෙභාවමෙන් වි ානස්කන්ධොමේ ඉපැදීම දකියි.
නාමරූපසමුදමෙන් වි ානසමුදෙ මේ ෙැ යි ප්රතයෙසමුදෙභාවමෙන් වි ානස්කන්ධොමේ ඉපැදීම
දකියි.” (පටිසේභිදාමේග්ප්පකරණෙ - උදෙබ්බෙඤාණං - බුජමු 106)
මමමලස මමම පරිොමෙන් ධර්ම මස්නාිපතින් වහන්මස් ද පංචුපාදානස්කන්ධමෙහි හට ග්ැනීමට
මහ්තු වදාරා ඇත්මත්ෙ. මමම ක්රමෙ භාග්යවතුන් වහන්මස් මහා පුේණම සූෛමෙහි මේශනා කළ
ආකාරෙ ඉදිරිමෙහි දැක්මවන්මන්ෙ.
මේ සිෙලු පරිොෙ විස්තරමෙන් වටහා ග්ත යුත්මත් පංචුපාදානස්කන්ධමෙහි හටග්ැනීමට ප්රතය වන
මහවත් මහ්තු වන ධර්ම ඇත්මත් එකක් මදකක් මනාව මබාමහෝ මහ්තු ඇති බවත් ඇතැේ මහ්තු ධර්ම
පුේග්ල අභයන්තරමෙහිත් ඇතැේ මහ්තු පුේග්ල සන්තානමෙන් පරිබාහිරවත් ඇති බවත්ෙ. මමමලස
පංචුපාදානස්කන්ධෙ ප්රතයෙන්මග්න් හටග්න්නා බව දක්නා වූ තැනැත්තාට ඒ ප්රතයෙන් නිරුේධ
කිරීමමන් සිෙලු දුකින් අතමිදීමට හැකි බවට ානෙක් විශ්වාසෙක් තහවුරුවක් ඇතිවන්මන්ෙ. ඒ
ානෙ තහවුරුව ඒ තැනැත්තාට මතු නිවන් සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස මහ්තු වන්මන්ෙ.
පංචුපාදානස්කන්ධ ෙහාෙඋපාදාන ෙ නුෙඑකක්ද?
ඉන් අනතුරුව මතරුන්වහන්මස් තේහා දෘෂ්ටි
පංචුපාදානස්කන්ධෙ මකමරහිම බවට අර්ථ දැක්වීම සඳහා

වශමෙන්

උපාදානෙ

බැසග්නුමේද

•

“තංය වෙ නුෙ යඛා, භන්ෙයත, උපාදානංෙ යතෙ පඤ්්ෙචුපාදානක්ෙඛන්ෙධා, උදාහුෙ අඤ්්ෙඤ්ත්රෙ
පඤ්්ෙචුපාදානක්ෙඛන්ෙයධහිෙඋපාදාන’’න්ෙති
වහන්ස
ඒ
උපාදානෙම
එම
පංචුපාදානස්කන්ධමෙෝ
ද
නැතමහාත්
පංචුපාදානස්කන්ධෙන්මග්න් මවන්ව උපාදානෙ මේ දැ”යි විචාළ මස්ක.

•

“නෙ යඛා, භික්ෙු, තංය වෙ උපාදානංෙ යතෙ පඤ්්ෙචුපාදානක්ෙඛන්ෙධා, නාපිෙ අඤ්්ෙඤ්ත්රෙ
පඤ්්ෙචුපාදානක්ෙඛන්ෙයධහිෙ උපාදානං.ෙ ය ාෙ යඛා, භික්ෙු, පඤ්්ෙචසුෙ උපාදානක්ෙඛන්ෙයධසුෙ
ඡන්ෙදරායගාෙතංෙතතෙථෙඋපාදාන’’න්ෙති.
මහණ ඒ උපාදානෙම ඒ පංචුපාදානස්කන්ධමෙෝ මනාමවත්. පංචුපාදානස්කන්ධෙන්මග්න්
මවන්ව ද උපාදානෙ මනාපවතියි. මහණ, පංචුපාදානස්කන්ධෙන් මකමරහි ෙේ ඡන්දරාග්ෙක්
තෘෂ්ණාවක් මේද, තේහා දෘෂ්ටි වශමෙන් බැසග්ැනීමක් මේද එෙ එහිලා උපාදානෙ” ෙැයි
භාග්යවතුන් වහන්මස් එම පැනෙ විසඳාලමින් වදාළ මස්ක.

භාග්යවතුන් වහන්මස්මේ මේ ප්රකාශමෙන් ජනිත වනුමේ උපාදානමෙන් යුතුව බැස ග්ත හැක්මක්
උපාදාන වශමෙන් අරමුණු කළ හැක්මක් පංචුපාදානස්කන්ධෙ පමණක් බවයි. ඉහත දැක්වූ
අනුපාදානීෙ ධර්මෙන් මකමරහි උපාදානමෙන් යුතුව බැස ග්ත හැකි බවක් අරමුණු කළ හැකි බවක්
මනාමැති බව මින් ප්රකට කරයි.

තෘෂ්ණාෙදෘෂ්ටිෙඋපාදාන න්යගෙවිවිධතව ෙ
මලෝකමේ සත්ත්වමෙෝ නානා ආශාවල්හ ඇත්මතෝෙ. නානා දෘෂ්ටි ඇත්මතෝෙ. ඇතමමක් රූපෙට වඩා
ප්රිෙ කරති. ඇතමමක් ශබ්දෙටෙ. ඇතමමක් ග්න්ධෙටෙ. ඇතමමක් රසෙටෙ. ඇතමමක් සියුමැලි පහස්
විඳීමටෙ. මේ ආකාරෙට සත්ත්වෙන්මේ තෘෂ්ණා වශමෙන් විවිධත්වෙක් ඇත්මත්ෙ.
තවද ඇතමමක් නිෙත ආත්මභාවෙකට කැමතිෙ. නැවත නැවත සසර ඉපදීමට දිවයමලෝකවල ෙෑමට
කැමතිෙ. මමබන්මදෝ ශාස්වත දෘෂ්ටි ඇත්මතෝෙ. ඇතමමක්ට ඇත්මත් මේ ජීවිතෙ පමණක්ෙ. මරණින්
මතු ජීවිතෙක් නැතැයි මග්න කුසලාකුසලෙන්මේ විපාක නැතැයි මග්න වර්තමාන භවමෙහි කා බී
විමනෝද මවති. මමාවුහු උච්මේදවත දෘෂ්ටි ඇත්මතෝෙ. මේ ආකාරෙට සත්ත්වෙන්මේ දෘෂ්ටි
නානාත්වෙක් ඇත්මත්ෙ.
මමමලස සත්ත්වමෙෝ තෘෂ්ණා දෘෂ්ටන්මග්න් අරමුණු දැිව ග්න්මන්ෙ. මමෙ උපාදානෙයි. මේ
ආකාරෙට මලෝකමේ සත්ත්වෙන්මේ තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි උපාදානෙන්මේ නානාත්වෙක් ඇත්මත්ෙ. මේ
නානාත්වෙ මතු කර දක්වනු රිසි මතරුන් වහන්මස් “සිො පන භන්මත් පඤ්චුපාදානක්ඛන්මේසු
ඡන්දරාග්මේමත්තතාති - වහන්ස, පංචුපාදානස්කන්ධෙන් මකමරහි ඇති ඡන්දරාග්ෙන්මේ
විවිධත්වෙක් ඇත්දැ”යි ඇසූ මස්ක.
ඊට පිළිතුරු දක්වන භාග්යවතුන් වහන්මස් “මහණ ඇත්මත්ෙ.” ෙයි මේශනා මකාට
•

“ඉධ, භික්ෙු, එකච්ෙචස්ෙසෙඑවංෙයහාතිෙ–ෙ‘එවංරූයපාෙසි ංෙඅනාගතමද්ෙධානං, එවංයවදයනාෙසි ංෙ
අනාගතමද්ෙධානං,
එවංසඤ්්ෙයඤ්ාෙ සි ංෙ අනාගතමද්ෙධානං,
එවංසඞ්ෙඛායරාෙ සි ංෙ
අනාගතමද්ෙධානං, එවංවිඤ්්ෙඤ්ායණාෙ සි ංෙ අනාගතමද්ෙධාන’න්ෙති.ෙ එවංෙ යඛා, භික්ෙු, සි ාෙ
පඤ්්ෙචසුෙඋපාදානක්ෙඛන්ෙයධසුෙඡන්දරාගයේමතතතාති ”
“මහණ, මමමලාවැ කිසිවක්හට මමමස් සිත් මවයි: අනාග්තකාලමෙහි මමබඳු රූප ඇත්මතේ
වන්මනමි, අනාග්ත කාලමෙහි මමබඳු මවදනා ඇත්මතේ වන්මනමි, අනාග්තකාලමෙහි මමබඳු
සං ා ඇත්මතේ වන්මනමි, අනාග්ත කාලමෙහි මමබඳු සංස්කාර ඇත්මතේ වන්මනමි,
අනාග්තකාලමෙහි මමබඳු වි ාන ඇත්මතේ වන්මනමි. මමමස් පඤ්මචාපාදානස්කන්ධ
විෂමෙහි ඡන්දරාග්ොමේ විවිධත්වෙ වන්මන් ෙ” ෙැයි වදාළ මස්ක. මේ ආකාරෙට භාග්යවතුන්
වහන්මස් සත්ත්වො තුළ ඇති වන උපාදානෙන් නිසා සත්ත්වෙන් මලෝකෙට ඇමලන බවත් ඒ
ඇලීම නිසා නැවත නැවත උප්පත්ති මරණ වශමෙන් සසර සැරිසරන බවත් එබැවින්ම මේ
දුකින් ග්ැලවී ග්ත මනාහැකි බවත් මමයින් වදාළ මස්ක.

ඉන් අනතුරුව මතරුන් වහන්මස් නිර්වාණග්ාමී විපස්සනාව මතු කර දක්වනු පිණිස දෘෂ්ටි විශුේිමෙහි
පටන් විශුේි පිළිමවළ දැක්වීම පිණිස අපට හමුවන සත්ත්වයින් පුේග්ලයින් ග්හමකාළ කඳුවැටි ග්ංග්ා
සාග්ර සංඛයාත මලෝකමේ සතය වශමෙන්ම ඇත්මත් මමානවා දැයි දක්වනු පිණිස පැන විචාළ මස්ක.
යලෝකයේෙ අවිඤ්්ඤ්ාණකෙ සවිඤ්්ඤ්ාණකෙ වස්තුෙ යලසෙ යපනීෙ සිටිනුයේෙ කවරෙ ධර්මය ෝද? (නාමරූපෙ
පරිච්යේදෙඥාන ෙයහවතෙදෘෂ්ටිෙවිශුද්ි )
•

“කිතතාවතාෙපනෙභන්යතෙඛන්ධානංෙඛන්ධාිවචනංෙයහෝති”
වහන්ස, කවර නේ සූහ වශමෙන් පවතින පරමාර්ථ ධර්මෙනට “සූහ වශමෙන් පවතින
පරමාර්ථ ධර්මමෙෝ ෙන නම මවයිද?”

ඊට පිළිතුරු මේශනා කරන භාග්යවතුන් වහන්මස්
•

“ ංෙ කිඤ්්ෙචි, භික්ෙු, රූපංෙ –ෙ අතීතානාගතපච්ෙචුපෙපන්ෙනංෙ අජ්ඣෙඣතෙතංෙ වාෙ බහිද්ෙධාෙ වා, ඔළාරිකංෙ
වාෙ සුුමංෙ වා, හීනංෙ වාෙ පණීතංෙ වා, ංෙ දූයරෙ සන්ෙතියකෙ වාෙ –ෙ අ ංෙ රූපක්ෙඛන්ෙයධා.ෙ ාෙ කාචිෙ
යවදනාෙ–ෙඅතීතානාගතපච්ෙචුපෙපන්ෙනාෙඅජ්ඣෙඣතෙතංෙවාෙබහිද්ෙධාෙවා, ඔළාරිකාෙවාෙසුුමාෙවා, හීනාෙ
වාෙ පණීතාෙ වා, ාෙ දූයරෙ සන්ෙතියකෙ වාෙ –ෙ අ ංෙ යවදනාක්ෙඛන්ෙයධා.ෙ ාෙ කාචිෙ සඤ්්ෙඤ්ාෙ –ෙ

අතීතානාගතපච්ෙචුපෙපන්ෙනාෙඅජ්ඣෙඣතෙතංෙවාෙබහිද්ෙධාෙවා, ඔළාරිකාෙවාෙසුුමාෙවා, හීනාෙවාෙපණීතාෙ
වා,
ාෙ දූයරෙ සන්ෙතියකෙ වාෙ –ෙ අ ංෙ සඤ්්ෙඤ්ාක්ෙඛන්ෙයධා.ෙ ය ෙ යකචිෙ සඞ්ෙඛාරාෙ –ෙ
අතීතානාගතපච්ෙචුපෙපන්ෙනාෙඅජ්ඣෙඣතෙතංෙවාෙබහිද්ෙධාෙවා, ඔළාරිකාෙවාෙසුුමාෙවා, හීනාෙවාෙපණීතාෙ
වා, ය ෙ දූයරෙ සන්ෙතියකෙ වාෙ –ෙ අ ංෙ සඞ්ෙඛාරක්ෙඛන්ෙයධා.ෙ ංෙ කිඤ්්ෙචිෙ විඤ්්ෙඤ්ාණංෙ –ෙ
අතීතානාගතපච්ෙචුපෙපන්ෙනංෙ අජ්ඣෙඣතෙතංෙ වාෙ බහිද්ෙධාෙ වා, ඔළාරිකංෙ වාෙ සුුමංෙ වා, හීනංෙ වාෙ
පණීතංෙ වා, ංෙ දූයරෙ සන්ෙතියකෙ වාෙ –ෙ අ ංෙ විඤ්්ෙඤ්ාණක්ෙඛන්ෙයධා.ෙ එතෙතාවතාෙ යඛා, භික්ෙු,
ඛන්ෙධානංෙඛන්ෙධාිවචනංෙයහාති"ෙ
“මහණ, ෙේකිසි අතීත අනාග්ත වර්තමාන තුන්කාලෙට අෙත් වූ ආධයාත්මික වූ මහෝ බාහිර වූ
මහෝ රළු වූ මහෝ සියුේ වූ මහෝ හීන වූ මහෝ ප්රණීත වූ මහෝ සූහ වශමෙන් පවත්නා වූ පරමාර්ථ
රූපෙක් මේ ද ෙේ දුර මහෝ සමීපමෙහි වූ රූපෙක් මේ ද මමෙ සූහ වශමෙන් පවත්නා වූ
පරමාර්ථ වූ රූපස්කන්ධෙ මේ.
ෙේකිසි අතීත අනාග්ත වර්තමාන තුන්කාලෙට අෙත් වූ ආධයාත්මික වූ මහෝ බාහිර වූ මහෝ රළු
වූ මහෝ සියුේ වූ මහෝ හීන වූ මහෝ ප්රණීත වූ මහෝ සූහ වශමෙන් පවත්නා වූ පරමාර්ථ
මේදනාවක් මේ ද ෙේ දුර මහෝ සමීපමෙහි වූ මේදනාවක් මේ ද, මමෙ සූහ වශමෙන් පවත්නා
වූ පරමාර්ථ වූ මේදනාස්කන්ධෙ මේ.
ෙේකිසි අතීත අනාග්ත වර්තමාන තුන්කාලෙට අෙත් වූ ආධයාත්මික වූ මහෝ බාහිර වූ මහෝ රළු
වූ මහෝ සියුේ වූ මහෝ හීන වූ මහෝ ප්රණීත වූ මහෝ සූහ වශමෙන් පවත්නා වූ පරමාර්ථ
සං ාවක් මේද ෙේ දුර මහෝ සමීපමෙහි වූ සං ාවක් මේද, මමෙ සූහ වශමෙන් පවත්නා වූ
පරමාර්ථ වූ සං ාස්කන්ධෙ මේ.
ෙේකිසි අතීත අනාග්ත වර්තමාන තුන්කාලෙට අෙත් වූ ආධයාත්මික වූ මහෝ බාහිර වූ මහෝ රළු
වූ මහෝ සියුේ වූ මහෝ හීන වූ මහෝ ප්රණීත වූ මහෝ සූහ වශමෙන් පවත්නා වූ පරමාර්ථ
සංඛාරස්කන්ධෙක් මේද ෙේ දුර මහෝ සමීපමෙහි වූ සංඛාරස්කන්ධෙක් මේද, මමෙ සූහ
වශමෙන් පවත්නා වූ පරමාර්ථ වූ සංඛාරස්කන්ධෙ මේ.
ෙේකිසි අතීත අනාග්ත වර්තමාන තුන්කාලෙට අෙත් වූ ආධයාත්මික වූ මහෝ බාහිර වූ මහෝ රළු
වූ මහෝ සියුේ වූ මහෝ හීන වූ මහෝ ප්රණීත වූ මහෝ සූහ වශමෙන් පවත්නා වූ පරමාර්ථ
වි ානස්කන්ධෙක් මේද ෙේ දුර මහෝ සමීපමෙහි වූ වි ානස්කන්ධෙක් මේද, මමෙ සූහ
වශමෙන් පවත්නා වූ පරමාර්ථ වූ වි ානස්කන්ධෙ මේ.
මහණ මේ ආකාරමෙන් පවතින සූහ වශමෙන් පවත්නා වූ පරමාර්ථ වූ ධර්මෙන්ට සූහ
වශමෙන් පවත්නා වූ පරමාර්ථ ධර්මමෙෝ ෙන නම මවයි” ෙැයි වදාළ මස්ක.
මේ ආකාරෙට භාග්යවතුන් වහන්මස් පංචුපාදානස්කන්ධෙන්මේ පරමාර්ථ ස්වභාවෙ මේශනා මකාට
වදාළ මස්ක. සත්වෙන් පුේග්ලෙන් කඳුවැටි ආදිෙ මලස මපනීසිටිනුමේ ද පරමාර්ථ වූ ස්කන්ධ
ධර්මමෙෝම බව ද මමයින් වදාළ මස්ක. එමස්ම නාමරූප පරිච්මේද ානෙ සඳහා අවැසි පරමාර්ථ
ධර්මමෙෝ මේශනා කරමින් සප්ත විශුේීන් අතුරින් දිට්ඨි විශුේිෙ මේශනා මකාට වදාළ මස්ක.
ස්කන්ධ න්යගෙ හටගැනීමටෙ යහ්තුෙ වනෙ ප්රතයවනෙ ධර්මෙ (ධම්මට්ඨිතිෙ ඥාන ෙ යහවතෙ කංඛාවිතරණෙ
විශුද්ි )
ඉන් අනතුරුව ධේමට්ඨිති ානෙ පිණිස පවතින ස්කන්ධෙන්මේ සංඛත පටිච්චසමුප්පන්න ස්වභාවෙ
මතුකරනු කැමති වූ මතරුන්වහන්මස්
•

“යකාෙ නුෙ යඛා, භන්ෙයත, යහතුෙ යකාෙ පච්ෙචය ාෙ රූපක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙ පඤ්්ෙඤ්ාපනා ? යකාෙ යහතුෙ
යකාෙ පච්ෙචය ාෙ යවදනාක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙ පඤ්්ෙඤ්ාපනා ? යකාෙ යහතුෙ යකාෙ පච්ෙචය ාෙ
සඤ්්ෙඤ්ාක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙ පඤ්්ඤ්ාපනා
ෙ
? යකාෙ යහතුෙ යකාෙ පච්ෙචය ාෙ සඞ්ෙඛාරක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙ
පඤ්්ෙඤ්ාපනා ? යකාෙයහතුෙයකාෙපච්ෙචය ාෙවිඤ්්ෙඤ්ාණක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙපඤ්්ෙඤ්ාපනා ා’’තිෙ
“වහන්ස, රූපස්කන්ධොමේ පැනැවීමට මහ්තු කවමර් ද, ප්රතයෙ කවමර් ද, මවදනා ස්කන්ධෙ
පැනැවීමට මහ්තු කවමර් ද, ප්රතයෙ කවමර් ද, සං ාස්කන්ධෙ පැනැවීමට මහ්තු කවමර් ද,
ප්රතයෙ කවමර් ද, සංස්කාරස්කන්ධෙ පැනැවීමට මහ්තු කවමර් ද, ප්රතයෙ කවමර් ද,
වි ානස්කන්ධෙ පැනැවීමට මහ්තු කවමර් ද, ප්රතය කවමර් දැ’ යි” අසා වදාළ මස්ක.

එෙට පිළිතුරු සපෙන භාග්යවතුන් වහන්මස්
•

“චතෙතායරාෙ යඛා, භික්ෙු, මහාභූතාෙ යහතු, චතෙතායරාෙ මහාභූතාෙ පච්ෙචය ාෙ රූපක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙ
පඤ්්ෙඤ්ාපනා .ෙඵස්ෙයසාෙයහතු, ඵස්ෙයසාෙපච්ෙචය ාෙයවදනාක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙපඤ්්ෙඤ්ාපනා .ෙඵස්ෙයසාෙ
යහතු, ඵස්ෙයසාෙපච්ෙචය ාෙසඤ්්ෙඤ්ාක්ෙඛන්ෙධස්සෙපඤ්්
ෙ
ෙඤ්ාපනා .ෙඵස්ෙයසාෙයහතු, ඵස්යසාෙපච්ෙ
ෙ
චය ාෙ
සඞ්ෙඛාරක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙ පඤ්්ඤ්ාපනා
ෙ
.ෙ නාමරූපංෙ යඛා, භික්ෙු, යහතු, නාමරූපංෙ පච්ෙචය ාෙ
විඤ්්ෙඤ්ාණක්ෙඛන්ෙධස්ෙසෙපඤ්්ඤ්ාපනා
ෙ
ා’’ති.
මහණ, රූපස්කන්ධෙ පැනැවීමට සතර මහාභූතමෙෝ මහ්තු මවති, සතර මහාභූතමෙෝ ප්රතයෙ
මවති. මේදනාස්කන්ධෙ පැනැවීමට ස්පර්ශෙ මහ්තු මවයි, ස්පර්ශෙ ප්රතයෙ මවයි.
සං ාස්කන්ධෙ පැනැවීමට ස්පර්ශෙ මහ්තු මවයි, ස්පර්ශෙ ප්රතය මවයි. සංස්කාරස්කන්ධෙ
පැනැවීමට ස්පර්ශෙ මහ්තු මවයි, ස්පර්ශෙ ප්රතය මවයි. මහණ, වි ානස්කන්ධෙ පැනැවීමට
නාමරූපෙ මහ්තු මවයි, නාමරූප ප්රතයෙ මේ” ෙයි වදාළ මස්ක.

මේ ආකාරෙට භාග්යවතුන් වහන්මස් පංචුපාදනස්කන්ධමේ සංඛත පටිච්චසමුප්පන්න ස්වභාවෙ වදාළ
මස්ක. සැබවින්ම පවත්නා වූ ස්කන්ධ ධර්මමෙෝ මහ්තුඵල පරේපරා වශමෙන් පවත්නා බවත් ඇත්මත්
ස්කන්ධ පරේපරාව පමණක් විනා සසරින් සසරට ෙන සත්ත්වමෙකු පුේග්ලමෙකු මනාමැති බව වටහා
මග්න ශාස්වත දෘෂ්ටිමෙන් මිමදනු පිණිසත් මහ්තු ඵල වශමෙන් පවතින්මන් එකම පරේපරාවකට
අයිති ධර්ම මහයින් පූර්වකෘත කුශලාකුශල කර්මෙන්මේ විපාක විඳින්න මවනුමේ ඒ ස්කන්ධ
පරේපරාව අෙත් සේමුති පුේග්ලොට මහයින් කර්මෙන්මේ විපාක නැත ෙනාදී වශමෙන් ග්න්නා
උච්මේදවත දෘෂ්ටිමෙන් මුදවාලනු පිණිසත් ප්රතයධර්ම සිඳලීමමන් ස්කන්ධ පරේපරාමේ ග්ලා ොම
නවතාලීමමන් ඒ ස්කන්ධ පරේපරාව අෙත් සේමුති පුේග්ලොට සදාතනිකව දුකින් මිදීමට හැකි බව
දක්වාලනු පිණිසත් කංඛාවිතරණ විශුේිෙ උපදවාමග්න ධේමට්ඨිති
ානෙට පැමිණ චුල්හල
මසෝතාපන්නභාවෙට පැමිණීමටත් භාග්යවතුන් වහන්මස් මමම පංචුපාදානස්කන්ධමේ හටග්ැනීමට
මහ්තුවන ධර්ම වදාළ මස්ක.
මීළඟෙඅවසානෙලිපිය න්ෙඅපිෙපංචුපාදානස්කන්ධ ෙපිළිබඳෙසමාජෙගතෙවීෙඇතිෙමත න්ෙහාෙසතකා ෙ
දෘෂ්ටි ෙදුරුකිරීමටෙභාගයවතුන්ෙවහන්යස්ෙයද්ශනාෙකළෙක්රම ෙවිස්තරෙකරන්යනමු.

3. ස්කන්ධ න්ෙඅරඹ ාෙඋපදිනෙසක්කා ෙදිට්ඨි
පසුගි ෙලිපිය න්ෙඅපිෙශ්රීෙමුඛෙයද්ශනාවටෙඅනුවෙපංචුපාදානස්කන්ධ ෙපිළිබඳෙවඩාෙවිස්තරෙවිග්රහ ක්ෙහාෙ
ඒවාෙහටෙගැනීමටෙයහ්තුෙකවයර්දෙ න්නෙවිස්තරෙකයළමු.ෙයම්ෙඅවසානෙලිපිය න්ෙඅපිෙ
පංචුපාදානස්කන්ධ ෙපිළිබඳෙසමාජෙගතෙවීෙඇතිෙමත න්ෙහාෙසතකා ෙදෘෂ්ටි ෙදුරුකිරීමටෙභාගයවතුන්ෙ
වහන්යස්ෙයද්ශනාෙකළෙක්රම ෙවිස්තරෙකරන්යනමු.
ඉන් අනතුරුව එමලස ප්රතයෙන්මග්න් උපදින පංචුපාදානස්කන්ධෙන් මකමරහි උපදින ආත්ම සං ාව
මහවත් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පිළිබඳව මතු කිරීමට මතරුන් වහන්මස්
•

“කථංෙපනෙභන්යතෙසක්කා ෙදිට්ඨිෙයහෝති”
“වහන්ස මකමස් නේ සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ඇතිවන්මන්දැ”යි පැන විචාළ මස්ක.

එෙට පිළිතුරු වදාරන භාග්යවතුන් වහන්මස්
“මහණ, මේ මලෝකමේ අශ්රැතවත් පෘථේජන මතමේ ආර්ෙෙන් දැක්මට මනාෙනුමේ ආර්ෙධර්මමෙහි
දක්ෂ මනාවූමේ ආර්ෙධර්මමෙහි මනාහික්මමනුමේ, සත්පුරුෂෙන් දැක්මට මනාෙනුමේ, සත්පුරුෂ
ධර්මමේ අදක්ෂ වූමේ සත්පුරුෂ ධර්මමේ මනාහික්මමනුමේ රූප කෙ තමන් මලස දකියි. තමන්
රූපකමෙන් යුක්ත ෙයි දකියි. තමන් තුළ රූප කෙ ඇතැයි දකියි. රූපකෙ තුළ තමන් සිට ෙයි දකියි.
මේදනාව තමන් මලස දකියි. තමන් මේදනාමවන් යුක්ත මකමනක් ෙැයි දකියි. තමන් තුළ මේදනාව
ඇතැයි දකියි. මේදනාව තුළ තමන් සිට ෙයි දකියි........... සං ාව ............ සංස්කාරෙ .............
වි ානෙ තමන් මලස දකියි. තමන් වි ානමෙන් යුක්ත මකමනක් ෙැයි දකියි. තමන් තුළ වි ානෙ
ඇතැයි දකියි. වි ානෙ තුළ තමන් සිට ෙයි දකියි. මහණ මමමස් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ඇති මේ ෙයි” වදාළ
මස්ක.
සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ෙනු පංචුපාදානස්කන්ධෙක් විදයාමාන වන තැන සත්ත්වමෙකු පුේග්ලමෙකු ඇති මස්
ආත්ම වශමෙන් සළකන ස්වභාවෙයි. මලෝකෙ තුළ ස්ත්රිෙෙ පුරුෂොෙ මදවිොෙ මේතොෙ බල්හලාෙ
මග්ානාෙ ආදී වශමෙන් වයවහාර කරනුමේ පංචුපාදානස්කන්ධෙන් මකමරහි ඇති වැරදි වැටහීමමනි.
පංචුපාදානස්කන්ධ ඒකත්වමෙන් ග්ැනීම මමම වැරදි වැටහීම ඇතිවීමට මහ්තු මේ. ඒකත්වමෙන්
ග්ැනීම නිසා මනස තුළ උපදින සටහන සේමුති සටහනකි. ප්ර ප්ති සටහනකි. එෙට පුේග්ල නිමිත්ත
ෙැයි කිොද කිෙනු ලැමබ්. එමස් ඇති කර ග්න්නා පුේග්ල නිමිති සටහන් සතය ෙැයි අවිදයාමවන් මුලා
වී සිතා මග්න අසවලාට මම කැමතියි ෙයි පංචුපාදානස්කන්ධෙන් මකමරහි රාග්ෙ උපදවා ග්න්මන්ෙ.
අසවලා මට බැන්මන් ෙයි පංචුපාදානස්කන්ධෙන් මකමරහි ේමේශෙ උපදවා ග්න්මන්ෙ. මමමලස
විවිධ පංචුපාදානස්කන්ධෙන් පුේග්ලෙන් මස් සලකා ඊර්ෂයාව, මානෙ, මසුරුකම ආදී අකුසල්හද
ශ්රේධාව, ත්රමත්රිෙ, කරුණාව ආදී කුසල්හද උපදවා ග්න්මන්ෙ. පුේග්ල නිමිති සතයවශමෙන් ඇති මේවල්හ
මනාවන නිසා එම නිමිති විපස්සනා භාවනාවට මොදා ග්නු මනාලැමබ්.
පුද්ගලෙනිමිතිෙවිපස්සනාවටෙය ාදාෙගතෙයුතුද?
මමකළ ඇතැේ මේශකමෙෝ “රූපෙක් අරමුණු මකාට එම රූපෙ මකමරහි එම රූපෙ තිමබනා බවක්
සත්ව- පුේග්ල බවක් අරමුණු මකමරයි. එෙ රූපෙ මකමරහි සකස් කරග්න්නා රූපුපාදානස්කන්ධෙයි.
මමමලස මේදනා, සඤ්ඤා , සංඛාර, විඤ්ඤාණ ෙන ස්කන්ධ මකමරහි ද උපාදානස්කන්ධෙන් සකස්
කරග්නී. එෙ සිතින් සකස් කරග්න්නා නිමිති වන අතර එම නිමිති නිෂ්පාදනෙ මකමරනුමේ අවිදයාව
මගිනි. මේ මලෝකෙ තුල බාහිරෙ පරිහරණෙ කරනුමේ එමලසිනි. මභෞතික ආහාර ප්රතයමෙන්
සකස්කරග්ත් ස්කන්ධ නැති වූ පසු එම ස්කන්ධ පරිහරණ පිණිස සකස් කරග්න්නා ලද සටහන් පුේග්ල
මනමස් ඉතිරි මේ ෙැයි කිෙති.
ඔවුහු මමමස්ද පවසත්. “ඇසට රූපෙ මපමනන අවස්ථාමේ තිමබන (වර්ණ රූපෙ, චක්ු ප්රසාදෙ, චක්ු
විඤ්ඤාණෙ ෙනාදිෙ) ධර්ම පංචුපාදානස්කන්ධෙ මනාමේ. තේහාමවන් ඇසුරු කළ වරද නිසා ඒ
ධර්ම හටමග්න නිරුේධ වූ බව මනාමපමනයි. රූප දැක නිරුේධ වූ පසු ඒ ඉපිද නිරුේධ වූ ධර්ම මනසින්

ඔසවා සකස් කර ග්න්නා මලෝකෙට පංචුපාදානස්කන්ධ ෙන නම ලැමබ්. තේහාමවන් ඇසුරු කළ
නිසා මනසින් හදා ග්ත් ඒ නිමිත්ත පංචුපාදානස්කන්ධෙයි. මමනෝමෙ පංචුපාදානස්කන්ධෙක්
නිර්මාණෙ කර දුක සැප විඳින විට එෙ සාදා දුන් ඇස නිරුේධ වී අවසානෙ.
පුරාණ කර්මෙන්මග්න් ආහාර ප්රතයමෙන් හට ග්ත් විපාක ස්කන්ධ වලින් දුක නූපදී. ඒ විපාක
ස්කන්ධවලට ජරා මරණ දුක නැත. ඒ විපාක ස්කන්ධ සත්ත්වමෙක් පුේග්ලමෙක් මනාමේ. මනසින්
හදා ග්ත් පංචුපාදානස්කන්ධමෙන් දුක උපදී. ආහාර ප්රතයමෙන් හට ග්ත් ස්කන්ධවලට
සතරමහාධාතුවට තේහාව නූපදී. පංචුපාදානස්කන්ධෙ පූර්ව කර්මමෙන් මනාව වර්තමාන
තේහාමවන් උපදී. තේහාව නැති වූ විට පංචුපාදානස්කන්ධෙ නැති මේ. අවිදයා තෘෂ්ණා දුරුකළවිට
පංචුපාදානස්කන්ධ රැස් මනාමේ. මේ පංචුපාදානස්කන්ධමෙහි උදෙ වයෙ බැලිෙ යුතුෙ.”
පංචුපාදනස්කන්ධ ෙමනසින්ෙසාදාෙගනුෙලබන්නක්ද?ෙ
මේ මේශකවරු මනසින් හදා ග්ත් පංචුපාදානස්කන්ධ ෙැයි කිෙනුමේ ඉහත අප සඳහන් කළ
පංචුපාදානස්කන්ධ ඒකත්වමෙන් ග්ැනීම නිසා පංචුපාදානස්කන්ධ මකමරහි උපදින පුේග්ල
නිමිතිවලටෙ. ඇසට රූප මපනීේ කනට ශබ්ද ඇසීේ ආදී අවස්ථාවලදී තිමබන වර්ණ රූපෙ,
චක්ුප්රසාදෙ, චක්ුවිඤ්ඤාණෙ ආදී ධර්මවලට පංචුපාදානස්කන්ධ ෙැයි මනාකිෙයි ෙනුමවන් මේ
මේශකවරු පැවසුවද ත්රිපිටක බුේධවචනෙට අනුව පංචුපාදානස්කන්ධ ෙැයි කිෙනුමේ එම ධර්මවලට
බව අපි පළමු ලිපිමේ පැහැදිලි කමළමු. එබැවින් නිවැරදි දහේ අරුත් මසාෙන්නවුන් විසින් එම
ලිපිමෙහි දක්වන ලද ක්රමමෙන්ම පංචුපාදානස්කන්ධෙ සඳහා අර්ථ දරා ග්ත යුතුෙ.
තවද මේ මේශකෙන් ආහාර ප්රතයමෙන් හටග්ත් ස්කන්ධ මකමරහි, සතර මහා ධාතුව
මකමරහි තේහාව නූපදී ෙැයි කිෙයි. නමුදු භාග්යවතුන් වහන්මස් මහාසතිපට්ඨඨාන සූෛමෙහි මමමස්
මේශනා කළ මස්ක. “චක්ුං මලෝමක් පිෙ රූපං සාතරූපං එත්ථ මසෝ තේහා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති
එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති” ෙනුමවනි. එහි අර්ථෙ වනුමේ මලෝකමෙහි ප්රිෙ වඩන වූ මිහිර එළවන සුළු
වූ ෙේ චක්ුප්රසාද රූපෙක් මේද ඒ චක්ුප්රසාදමෙහි ඒ තෘෂ්ණාව උපදිමින් උපදියි. ඒ චක්ුප්රසාදමෙහි
ඒ තෘෂ්ණාව වාසෙ කරමින් වාසෙ කරයි” ෙන්නයි. මේ අනුව තෘෂ්ණාව උපදිනුමේත් වාසෙ
කරනුමේත් චක්ු ප්රසාදෙ මත බව මනාව පැහැදිලිෙ. එබැවින් මලෝකමේ සත්ත්වමෙෝ තමන්ට මිහිර
උපදවන ඇස මමේ මමේ ෙැයි තෘෂ්ණාමවන් උපාදානෙ කරයි. මේ ආකාරමෙන් සූෛමෙහි දුක්ඛසමුදෙ
සතය වාරමෙහි දක්වන ලද රූප, ශබ්ද, ග්න්ධ, රස, මපාට්ඨඨබ්බ, ධේම, මසෝතප්රසාද, ඝාණප්රසාද,
ජිේහාප්රසාද, කාෙප්රසාදාදී සිෙලු ධර්මෙන් මකමරහිම තෘෂ්ණාව උපදින බව දත යුතුෙ.
ඇතැමුන්ෙපංචුපාදානස්කන්ධ ෙමනසින්ෙසාදාෙගන්යන් ෙ ැයිෙකි න්යන්ෙඇයිෙ?
මේ මේශකවරු පංචුපාදානස්කන්ධෙ මනසින් සාදා ග්න්මන්ෙ ෙැයි මේශනා කරනුමේ පහත කරුණු
වරදවා මග්නෙ.
උදාහරණෙක් මලස රූමත් නව මොවුන් තරුණිෙක් දකින තරුණමෙකුමේ චක්ු ප්රසාදෙට ස්ී
කමෙහි වර්ණරූපෙ ආපාතනෙ වී චක්ු විඤ්ඤාණෙ මගින් වර්ණ රූපෙ දැන ග්න්මන්ෙ. ඉන්
අනතුරුව චක්ු විඤ්ඤාණමෙන් දැන ග්ත් වර්ණ රූපෙ අරමුණු කර මග්න මමනෝ විඤ්ඤාණ සිත්
උපදින්මන්ෙ. මුල්හ මමනෝ විඤ්ඤාණ වලින් වර්ණ රූපෙ අරමුණු කිරීමද ඒ වර්ණ රූපවලට අදාළ
සේමුති නාමෙද ඒ සේමුති නාමමෙන් හැඟමවන අර්ථ අරමුණු කිරීමද කරයි. ඒ සේමුති නාමමෙන්
හැඟමවන අර්ථ අරමුණු කිරීේ වශමෙන් මේ දිගු මක්ශ කලාපෙක් ඇති ස්ත්රිෙක, නිල්හවන් ඇස්
ඇත්තිෙක, රක්තවර්ණ මදමතාල්හ ඇත්තිෙක රන්වන් ඡවිවර්ණ ඇත්තිෙක ෙනාදී වශමෙන් අර්ථ
අරමුණු කරයි. අනතුරුව මමබඳු අරමුමණහි රාග් වශමෙන් හුරු කළ සිත ඒ ස්ී සටහන අරමුණු
කරමින් රාග් වශමෙන් සිත් උපදවයි. ඒ රාග්ෙ බලවත් බවට පැමිණි කළ එම ස්ී සටහන උපාදාන
වශමෙන් ග්නියි. මමමස් ඒ ස්ී සටහන රාග් වශමෙන් ග්ත් තැනැත්තා ඒ ස්ත්රිෙ දර්ශන පථමෙන්
ඉවත්ව ගිෙ පසුද ඒ ස්ී සටහන සිහි කරමින් රාග්මෙන් පීඩාවට පත් මේ. එවිට ඒ පුේග්ලො දුකට පත්
මේ.

මේ සේපූර්ණ සිදුවීමේ ධර්මතා පහළවීම මමමස්ෙ.
•
•
•
•

පළමුව ස්ත්රිෙ දුටු අවස්ථාමේදී ස්ී ශරීරමේ වර්ණෙ, දකින්නාමේ චක්ුප්රසාදෙ හා චක්ු
විඤ්ඤාණෙ ධර්මතා වශමෙන් පැවතිනි.
ඉන් අනතුරුව එම වර්ණ සටහන මනසින් අරමුණු කිරීමේදී රූපාරේමණෙ මලස වර්ණ
රූපෙත් සිත වශමෙන් මමනෝ විඤ්ඤාණෙත් පැවතිනි.
ඉන් අනතුරුව සේමුති නාමෙත් එහි අර්ථත් මමමනහි කිරීමේදී ආරේමණෙ මලස ප්ර ප්තීන්ද
සිත වශමෙන් මමනෝ විඤ්ඤාණෙ ද පැවතිනි.
ඉන් අනතුරුව ස්ී සටහන මකමරහි රාග් වශමෙන් බැස ග්ැනීමේදී ආරේමණෙ මලස
ප්ර ප්තිෙක්ද සිත වශමෙන් මලෝභ සහග්ත මමනෝ විඤ්ඤාණෙන්ද පැවතුනි.

මමහිදී මේ පුේග්ල මතමේ ස්ත්රිෙ දර්ශන පථමෙන් ඉවත් වූ පසු ස්ී සටහන නමැති ප්ර ප්තිෙ අරමුණු
කරමින්ද මලෝභ සහග්ත සිත් උපදවන්මන්ෙ. ශරීර වර්ණෙ නේ පරමාර්ථ වර්ණ රූපෙ අරමුණු
කරමින්ද, මදමතාමල්හ රක්ත වර්ණෙ නේ පරමාර්ථ වර්ණ රූපෙ අරමුණු කරමින්ද, ඉදින් ඇෙමේ සුවඳ
දැනුමේ වී නේ පරමාර්ථ ග්න්ධ රූපෙ අරමුණු කරමින්ද ෙනාදී වශමෙන් ප්ර ප්ති පරමාර්ථ මදකම
අරමුණු කරමින් මමනෝ විඤ්ඤාණෙන් උපදවන්මන්ෙ. ඉදින් ඇෙමේ කරුණාවන්ත බවක් වී නේ
පරමාර්ථ කරුණා ත්රචතසිකෙ අරමුණු කරමින්ද, ඉදින් ඇෙමේ රාගික බවක් වී නේ පරමාර්ථ මලෝභ
ත්රචතසිකෙ අරමුණු කරමින්ද ෙනාදී වශමෙන් ධේමාරේමණ අරමුණු කරමින්ද මලෝභ සහග්ත මමනෝ
විඤ්ඤාණෙන් උපදවන්මන්ෙ.
ඉහත දක්වන ලද සිදුවීමේ සේපූර්ණ පරමාර්ථ ප්ර ප්ති සිේධාන්තෙ කියූ අයුරින් දත යුතුෙ. එහි
මනසින් සාදා ග්ත් ෙමකට තිබුමේ වී නේ ඒ ස්ී සටහන, සටහන් නාමෙ ආදී ප්ර ප්තිෙ පමණි. ඒවාද
මේ මේශකෙන් කිෙන පරිදි වූ මනසින් සාදා ග්ත් පංචුපාදානස්කන්ධ මනාමේ. එෙ හුදු පුේග්ල
නිමිත්තක් පමණි. ප්ර ප්ති සටහනකි. අභිධර්මමේ ආරේමණ සංග්රහෙ, පට්ඨඨානමේ ආරේමණ ප්රතය,
පුේග්ල පඤ්ඤත්තිපකරණමෙහි එන ප්ර ප්ති මේදෙ ඉමග්න ග්ත් අෙට මමම පුේග්ල සටහන්
පංචුපාදානස්කන්ධ මනාවන්මන්ෙ. හුදු ප්ර ප්ති ආරේමණෙක්, හුදු ධේමාරේමණෙක් බව
වැටමහන්මන්ෙ. එබැවින් මේ මේශකවරුන් කිෙන පරිදි මනසින් සාදා ග්න්නා පංචුපාදානස්කන්ධෙක්
නැති බවත් එමස් නැත්තා වූ අවිදයමාන වූ පංචුපාදානස්කන්ධෙක උදෙ වැෙ බැලිෙ මනාහැකි මහයින්
විපස්සනා භාවනාවට ග්ත මනාහැකි බව දත යුතුෙ. මන්ද ෙත් විපස්සනාවට ග්නු ලබන්මන් පරමාර්ථ
පමණක් බැවිනි. ප්ර ප්ති විපස්සනා මනාකරන බැවිනි. එබැවින් “සබයබෙ සංඛාරාෙ අනිච්ඡාතිෙ දාෙ
පඤ්්ඤ්ා ෙපස්සති” ෙනුමවන් වදාළ මස්ක.
රහතන්ෙවහන්යස්ලාටෙසතතවෙපුද්ගලෙනිමිතිෙනූපදීදෙ?
ඉදින් මේ මේශකෙන් කිෙන පරිදි අවිදයා තෘෂ්ණා දුරු කළ විට පංචුපාදානස්කන්ධ හට මනාග්න්මන්
නේ රහතන් වහන්මස්ලාට ස්ී පුරුෂ පුේග්ල නිමිති සටහන් ග්ස් වැල ඇල මදාළ ග්ංග්ා ආදිමේ නිමිති
සටහන් මනාවැටහිෙ යුතුෙ. එමස් වුවමහාත් රහත් වූ පසු මමමලාව වාසෙ කිරීමට මනාහැකි වනු ඇත.
නමුත් රහතන් වහන්මස්ලා මනාව සේමුති මලෝකෙ සමඟ ග්නුමදනු කළ බැවින් එමස් මනාවන බව දත
යුතුෙ. එබැවින් පංචුපාදානස්කන්ධෙ ෙන්මනහි අර්ථ ලබා ග්ත යුත්මත් මේ ලිපිමේ ඉහතින්
පංචුපාදානස්කන්ධ කථාමවහි පැහැදිලි කළ ආකාරෙට බව ධර්මකාමී සුීහු දත යුතු මවත්.
පිරිසිදුෙවිපස්සනායවන්ෙකරනුයේෙකුමක්දෙ?
විපස්සනාමේදී නාමරූප පරිග්රහණමෙන් මකමරනුමේ සේමුති ිඳ පරමාර්ථ මතු කර ග්ැනීමෙ.
නාමරූප ධර්ම විසදව මනාවැටමහන කල්හහි ප්ර ප්තිමෙහි සිත බැසග්න්මන්ෙ. එවිට නැවත නැවතත්
දැිව සත්ත්ව පුේග්ල සං ාවම උපදින්මන්ෙ. නමුදු මනාව නාමරූප වැටමහන පුේග්ලො නාම රූපෙ
නාම රූප මලසින් වටහාමග්න තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි බැසග්ැනීේවලින් මතාරව ඇලීේ ග්ැටේ වලින් මතාරව
සත්ත්ව පුේග්ල ප්ර ප්තිෙ ද අරමුණු කරන්මන්ෙ. එවිට ඔහු ප්ර ප්තිමෙහි මුලා මනාමේ. ප්ර ප්තිමෙහි
මුලාවන පුේග්ලො, මදෝෂෙ ඇත්මත් පුේග්ල නිමිත්මත් ෙයි සිතා එෙ පිරිසිදු කිරීමට උත්සාහ කරයි.
එබැවින් මමමලස මනසින් හදාග්න්නා පංචුපාදානස්කන්ධෙක් ඇත්මත්ෙ ෙනාදී දෘෂ්ටිවලට පැමිමණයි.

නමුදු නිෙම විපස්සනාමේදී සිදු කරනුමේ පුේග්ලො ෙැයි කිෙන තැන විදයමාන වන්මන් මමානවාද,
සතය වශමෙන් ඇත්මත් මමානවාද පරමාර්ථ වශමෙන් ඇත්මත් මමානවාද ෙන්න පරීක්ෂා කිරීමයි.
මමමලස නැවත නැවත නාම රූප පරිග්රහණෙ කරන තැනැත්තාට සැබැවින් සත්ත්වමෙක් පුේග්ලමෙක්
නැත ඇත්මත් නාම රූප පමණි ෙැයි ානෙක් උපදින්මන්ෙ. මමම ානෙට දෘෂ්ටි විශුේිෙ කිොද
නාමරූප පරිච්මේද ානෙ කිොද කිෙනු ලැමබ්.
දෘෂ්ටිෙවිශුද්ි ෙපිළිබඳෙමහෙයතරුන්ෙවහන්යස්ලායගෙඅදහස්
ලංකා ශාසනමේ මෑත යුග්මේ පහළ වූ මශ්ර්ෂ්ඨ ධර්මධරමෙක් වූ ද විපස්සනා මෙෝග්ාවචරමෙක් වූද
මර්රුකාමන් චන්දවිමල මහානාෙක ස්වාමීන් වහන්මස්මේ විදර්ශනා භාවනා ක්රමෙ ග්රන්ථමෙහි 56, 57
පිටුවල මේ බව මමමස් සඳහන් මකාට ඇත.
“විදර්ශනාමේ ආදිෙ දෘෂ්ටි විශුේි භාවනාවෙ. මෙෝග්ාවචරමෙකුට මබාමහෝ කල්හ ග්තවනුමේ මේ දෘෂ්ටි
විශුේිෙ සේපාදනෙ කිරීමටෙ. මකාපමණ කලක් ග්ත මකාට මුත් මහෝි මපාත මැනවින් උග්ත්
මකමනකුට මතු ඊ ළඟ මපාත කිෙවීමට වැි අපහසුවක් මනාවන්නාක් මමන් දෘෂ්ටි විශුේිෙ මහාඳින්
සේපාදනෙ කර ග්ත් තැනැත්තා හට වඩා අපහසුවක් නැතිව ඉතිරි විශුේීන් සේපාදනෙ කළ හැකිෙ. ඒ
නිසා මහාඳින් සේපාදනෙ කර ග්ත යුතු විශුේිෙ දෘෂ්ටි විශුේිෙෙ. මමතනදී ඉදිරිෙට ොමට ඉක්මන්
මනාවිෙ යුතුෙ. මමෙ මහාඳින් සේපාදනෙ මනාමකාට ඉක්මනින් ඉදිරිෙට ෙන තැනැත්තාට භාවනා
ක්රමෙ අවුල්හ වන්මන්ෙ. මමෙ සේපාදනෙ කළ යුත්මත් තමා සැටිෙටත් මාපිොදි අනය පුේග්ලෙන්
සැටිෙටත් මපමනන නාමරූප ධර්ම සූහෙන් මකමසල්හ ග්සක් පතුරු ග්සන්නාක් මමන් ස්වකීෙ
ානමෙන් මකාටස්වලට මබදා මපර පැවති මමෙ මවෙ පිොෙ සමහෝදරොෙ පුෛොෙ භාර්ොවෙ
ෙනාදී සත්ත්ව පුේග්ල සං ාව දුරු වන තුරු ඒවා මම මනාව මාපිෙ ආදී අනය සත්ත්වෙන් පුේග්ලෙන්
මනාව නාමරූප ධර්ම සූහෙම බව ඇසට මපමනන මස්ම මපමනන්නට පටන් ග්න්නා තුරු මබද මබදා
බැලීමමන්ෙ.
තමාමේ සිතට අරමුණු වන්නා වූද ඇසට මපමනන්නා වූද පුේග්ලෙන්, පුේග්ලෙන් සැටිෙට මනාව
නාමරූප, නාමරූප සැටිෙටම ෙේ කමලක මපමනන්නට වී නේ එකල දෘෂ්ටි විශුේිෙ සේපාදනෙ
වූමේ ෙැයි කිව යුතුෙ. නාමරූප ධර්ම මිස සත්ත්වමෙකු පුේග්ලමෙකු නැතැයි අනුන් කිෙනු ඇසීමමන්
හා මපාතපත ඉමග්නීමමන් හා මඳ කලක් භාවනාමවහි මෙදීමමන් ාන දර්ශනෙක් මනාලබා
සත්තවමෙකු පුේග්ලමෙකු නැති බව සිතා මග්න දෘෂ්ටි විශුේිෙ සේපාදනෙ වූමේ ෙැයි මුළා විෙ
හැකිෙ. මුළා මනාවනු. (විදර්ශනා භාවනා ක්රමෙ - මර්රුකාමන් චන්දවිමල මහනාහිමි)
මකමස් මමමනහි කරන්නහුට සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ඇති මනාමේද?
ඉන් අනතුරුව මතරුන් වහන්මස් මකමස් මනසිකාර කරන්නහුට සක්කාෙ දිට්ඨිෙ මනාවන්මන්දැයි
විමසනු පිණිස “වහන්ස මකමස් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ඇති මනාමේදැ”යි ඇසූ මස්ක. එෙට පිලිතුරු සපෙන
භාග්යවතුන් වහන්මස් මපර මකමස් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ඇති මේද ෙන පැනෙට ලබා දුන් පිළිතුමර්
ප්රතිපක්ෂෙ වූ “මහණ, මේ ශාසනමේ ශ්රැතවත් ආර්ෙ ශ්රාවක මතමේ ආර්ෙෙන් දැක්මට ෙනුමේ, ආර්ෙ
ධර්මමෙහි දක්ෂ වූමේ ෙනාදී වශමෙන් මේශනා මකාට රූපකෙ ආත්ම වශමෙන් මනාදකියි, ආත්මෙ
රූපකමෙන් යුක්ත ෙැයි මනාදකියි, ආත්මෙ තුළ රූපකෙ ඇතැයි මනාදකියි, රූපකෙ තුළ ආත්මෙ සිට
ෙයි ආත්ම වශමෙන් මනාදකියි” ෙනාදී වශමෙන් ස්කන්ධ පංචකෙම අරභො සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ඇති
මනාවන ආකාරෙ වදාළ මස්ක.
ආත්ම දෘෂ්ටිෙ ප්රහාණෙ වන ප්රතිපදාව තවදුරටත්
ඉන් අනතුරුව මතරුන් වහන්මස් ඉදිරි විපස්සනා ප්රතිපදාව මතුකරලීමට රුචි වූමේ
•

“යකාෙ නුෙ යඛා, භන්ෙයත, රූයපෙ අස්ෙසායදා, යකාෙ ආදීනයවා, කිංෙ නිස්ෙසරණං? යකාෙ යවදනා ෙ
අස්ෙසායදා, යකාෙ ආදීනයවා, කිංෙ නිස්ෙසරණං? යකාෙ සඤ්්ෙඤ්ා ෙ අස්සායදා,
ෙ
යකාෙ ආදීනයවා, කිංෙ

නිස්ෙසරණං? යකාෙසඞ්ෙඛායරසුෙඅස්ෙසායදා, යකාෙආදීනයවා, කිංෙනිස්ෙසරණං? යකාෙවිඤ්්ෙඤ්ායණෙ
අස්ෙසායදා, යකාෙආදීනයවා, කිංෙනිස්ෙසරණ’’න්ෙති?
වහන්ස, රූපමෙහි ආස්වාද කවර, ආදීනව කවර, නිස්සරණ කිම? මේදානමෙහි ආස්වාද කවර,
ආදීනව කවර, නිස්සරණ කිම? සං ාමෙහි ආස්වාද කවර, ආදීනව කවර, නිස්සරණ කිම?
සංස්කාරෙන්හි ආස්වාද කවර, ආදීනව කවර, නිස්සරණ කිම? වි ානමෙහි ආස්වාද කවර,
ආදීනව කවර, නිස්සරණ කිමැ’” ෙැයි ඇසූ මස්ක.
එෙට පිළිතුරු සපෙන භාග්යවතුන් වහන්මස්
•

“ ංෙයඛා, භික්ෙු, රූපංෙපටිච්ෙචෙඋපෙපජ්ඣෙජතිෙසුඛංෙයසාමනස්ෙසං, අ ංෙරූයපෙඅස්ෙසායදා.ෙ ංෙරූපංෙ
අනිච්ෙචංෙ දුක්ෙඛංෙ විපරිණාමධම්ෙමං, අ ංෙ රූයපෙ ආදීනයවා.ෙ ය ාෙ රූයපෙ ඡන්ෙදරාගවිනය ාෙ
ඡන්ෙදරාගපෙපහානං, ඉදංෙ රූයපෙ නිස්ෙසරණං.ෙ ංෙ යඛාෙ භික්ෙු, යවදනංෙ පටිච්ෙච…ෙ සඤ්්ෙඤ්ංෙ
පටිච්ෙච…ෙ සඞ්ෙඛායරෙ පටිච්ෙච…ෙ විඤ්්ෙඤ්ාණංෙ පටිච්ෙචෙ උපෙපජ්ඣෙජතිෙ සුඛංෙ යසාමනස්ෙසං, අ ංෙ
විඤ්්ෙඤ්ායණෙ අස්සායදා.ෙ
ෙ
ංෙ විඤ්්ෙඤ්ාණංෙ අනිච්ෙචංෙ දුක්ෙඛංෙ විපරිණාමධම්ෙමං, අ ංෙ විඤ්්ෙඤ්ායණෙ
ආදීනයවා.ෙ ය ාෙ විඤ්්ෙඤ්ායණෙ ඡන්ෙදරාගවිනය ාෙ ඡන්ෙදරාගපෙපහානං, ඉදංෙ විඤ්්ෙඤ්ායණෙ
නිස්ෙසරණ’’න්ෙති.
“මහමණනි, රූපෙ නිසා ෙේ සුවමෙක් මසාේනමසක් උපදී ද, මේ රූපමෙහි ආස්වාද ෙැ.
ෙේමහමෙකින් රූපෙ අනිතය දුුඃඛ විපරිණාමස්වභාව මේ ද, මේ රූපමෙහි ආදීනව ෙැ.
රූපමෙහි ෙේ ඡන්දරාග්විනමෙක් ඡන්දරාග්ප්රහාණමෙක් මේ ද, මේ රූපමෙහි නිස්සරණ යි.
මහණ, මේදනාව නිසා ෙේ ... සං ාව නිසා ... සංස්කාරෙන් නිසා ... වි ානෙ නිසා ෙේ
සුවමෙක් මසාේනමසක් උපදී ද, මේ වි ානමෙහි ආස්වාද ෙැ, ෙේ මහමෙකින් වි ානෙ
අනිතය දුුඃඛ විපරිණාමස්වභාව මේ ද, මේ වි ානමෙහි ආදීනව ෙැ. වි ානමෙහි ෙේ ඡන්ද
රාග්විනමෙක් ඡන්දරාග්ප්රහාණමෙක් මේ ද, මේ වි ානමෙහි නිස්සරණැ’ යි වදාළහ.”

සූත්රය න්ෙමතුෙවනෙචතුරාර් සතය
මමහිදී භාග්යවතුන් වහන්මස් ආශ්වාදාදිෙ මේශනා කිරීමමන් චතුරාර්ෙසතයෙ වදාමළ් මවයි. ඒ
මකමස්ද ෙත්,
දුක්ඛාර් සතය
ත්රෛභූමික සංස්කාරමෙෝම තෘෂ්ණාමවන් ආශ්වාද කරන බැවින් අස්සාද ෙන පදමෙන් ත්රෛභූමික
සංස්කාරෙන් වදාමළ් මවයි. ත්රෛභූමික සංස්කාරෙන් දුක්ඛාර්ෙසතයමෙහි ලා වැමටන මහයින් අස්සාද
පදමෙන් දුක්ඛාර්ෙසතයෙ වදාමළ් මවයි.
දුක්ඛෙසමුද සතය
ආදීනවෙ දැක්වීමේදී අනිච්චං ෙන පදෙ වදාළ මහයින් සංස්කාරෙන්මේ හට ග්ැනීම ිඳීම වදාමළ්
මවයි. හට ග්ැනීම වදාළ කල්හහි හට ග්ැනීමට මහ්තුද වදාමළ්ම මවයි. මමමලස සංස්කාරෙන්මේ හට
ග්ැනීමට මහ්තු ආදීනව පදමෙන් දක්වන ලේමේ මවයි. එමහයින් ආදීනව පදමෙන් දුක්ඛ සමුදෙ දක්වන
ලේමේ මවයි.
දුක්ඛෙනියරෝධසතය
එමස්ම සංස්කාරෙන්මේ ආදීනවෙ දුරු කිරීමට සමුදෙ ප්රහාණෙ කළ යුතු මහයින්ද ආදීනව ෙන
පදමෙන් දුක්ඛ නිමරෝධසතයෙ දක්වන ලේමේ මවයි. නිස්සරණං ෙන පදමේ අර්ථෙ පිණිස ඡන්දරාග්
විනමෙෝ ඡන්දරාග් පහාණං ෙයි වදාළ බැවින් එයින් ද නිර්වාණෙ දක්වන ලදී. එබැවින් නිස්සරණං ෙන
පදමෙන් දුක්ඛ නිමරෝධ සතයෙ වදාරණ ලදී.

දුක්ඛෙනියරෝධගාමීනීෙපටිපදාෙසතය
ත්රෛභූමික සංස්කාරෙන් පිරිසිඳීම ආස්වාද පදමෙන්ද, සංස්කාරෙන්මේ ප්රතය බැලීම හා උදෙවය
බැලීම අනිච්ච පදෙට අන්තර්ග්ත නිසා ආදිනව පදමෙන් ඉදිරි විපස්සනා මාර්ග්ෙත් දක්වන ලද බැවින්
ආස්වාද ආදීනව පදෙන්මග්න් දුක්ඛ නිමරෝධග්ාමීනී පටිපදා ආර්ෙසතයෙ වදාමළ් මවයි.
මේ අනුව භාග්යවතුන් වහන්මස් මේ ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණ ෙන ත්රිපදමෙන් චතුරාර්ෙ සතය ධර්මද
සප්ත විශුේි සංඛයාත සිෙලු විපස්සනා මාර්ග්ෙ ද වදාළ බැේ දත යුතුෙ.
ප්රපංච න්ෙදුරුෙකරලනුෙපිණිස
ඉන් අනතුරුව මතරුන් වහන්මස් සිෙලු සංස්කාරෙක් මකමරහි තෘෂ්ණා දිට්ඨි මාන සංඛයාත
ප්රපංචමෙෝ දුරු කරලනු පිණිස
“කථං පන, භන්මත, ජානමතා කථං පස්සමතා ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණමක කාමෙ බහිේධා ච
සබ්බනිමිත්මතසු අහිංකාරමමිංකාරමානානුසො න මහාන්තී”ති?
“වහන්ස මකමස් දන්නහුට මකමස් දක්නහුට මේ සවි ානික කමෙහිද බාහිර සවි ානික අවි ානික
සිෙලු නිමිත්තෙන්හිද අහංකාර මානෙද මමංකාර තෘෂ්ණාවෙ ෙන අනුසෙ ධර්ම මනාවන්නාහුදැයි”
ඇසූ මස්ක.
ඊට පිළිතුරු සපෙන භාග්යවතුන් වහන්මස්
“ෙං කිඤ්චි, භික්ු, රූපං – අතීතානාග්තපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිේධා වා ඔළාරිකං වා සුුමං
වා හීනං වා පණීතං වා ෙං දූමර සන්තිමක වා – සබ්බං රූපං ‘මනතං මම, මනමසාහමස්මි, න මමමසා
අත්තා’ති – එවමමතං ෙථාභූතං සේමප්පඤ්ඤාෙ පස්සති. ො කාචි මවදනා… ො කාචි සඤ්ඤා… මෙ
මකචි සඞ්ඛාරා… ෙං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං – අතීතානාග්තපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිේධා වා
ඔළාරිකං වා සුුමං වා හීනං වා පණීතං වා ෙං දූමර සන්තිමක වා – සබ්බං විඤ්ඤාණං ‘මනතං මම,
මනමසාහමස්මි, න මමමසා අත්තා’ති – එවමමතං ෙථාභූතං සේමප්පඤ්ඤාෙ පස්සති. එවං මඛා,
භික්ු, ජානමතා එවං පස්සමතා ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණමක කාමෙ බහිේධා ච සබ්බනිමිත්මතසු
අහිංකාරමමිංකාරමානානුසො න මහාන්ති’’
මහණ, අධයාත්ම වූ ද බාහය වූ ද ඖදාරික වූ ද සූක්ෂ්ම වූ ද හීන වූ ද ප්රණීත වූ ද
අතීතානාග්ප්රතුත්පන්න වූ ෙේ රූපමෙක් ඇේද, දුරැ මහෝ සමීපමෙහි මහෝ ෙේ රූපමෙක් ඇේද, එ හැම
රූපෙ මාමේ මනා මවයි, මතල මම මනා මවමි, මතමල මාමේ ආත්ම මනා මේ ෙැ’යි මමමස් මතල
රූපෙ ෙථාස්වභාවමෙන් විදර්ශනාප්ර ාමෙන් දකී. ෙේ කිසි මේදනාවක් ... ෙේ කිසි සං ාවක් ... ෙේ
කිසි සංස්කාර මකමනක් ... අධයාත්ම වූ ද බාහිර වූ ද ඖදාරික වූ ද සූක්ෂ්ම වූ ද හීන වූ ද ප්රණීත වූ ද
අතීතානාග්ප්රතුත්පන්න වූ ෙේ කිසි වි ානමෙක් ඇේද, දුරැ මහෝ සමීපමෙහි මහෝ ෙේ වි ානමෙක්
ඇේද, මතල හැම වි ානෙ මාමේ මනා මවයි, මතල මේ මනා මවමි, මතමල මාමේ ආත්මෙ මනා මේ
ෙැ’යි මමමස් මතල වි ානෙ තත්වූ පරිදි විදර්ශනාප්ර ාමෙන් දකී. මහණ, මමමස් දන්නහුට මමමස්
දක්නහුට මේ සවි ානක කමෙහි ද බාහය වූ සවි ානක කමෙහි හා අතින්ිෙබේධමෙහි ද අහංකාර
මාන ෙැ මමංකාර තෘෂ්ණා ෙැ ෙන අනුශෙ ධර්මමෙෝ මනා මවත්” ෙයි වදාළ මස්ක.
ඉහත දැක්වූ අයුරින් පිළිමවලින් විශුේීන් සේපාදනෙ කරග්ත් තැනැත්තා පංචුපාදානස්කන්ධෙ
අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම වශමෙන් දකිනුමේ පංචුපාදනස්කන්ධෙ මාමේ මනාමේ,
ඒ පංචුපාදානස්කන්ධමෙහි මම මනාමවමි, පංචුපාදානස්කන්ධෙ මාමේ ආත්මෙ මනාමේ ෙැයි සමයක්
ප්ර ාමවන් දකියි. එමස් දකින්නහුටම තේහා දිටි මාන සංඛයාත ප්රපඤ්චමෙෝ ඇති මනාමවත්. එනේ
පුේග්ල ප්ර ප්තිෙ, පුේග්ල නිමිති සටහන් දැනග්ත්මත් ද ඒවාමේ ඇලීේ, ග්ැටේ,මුලාවීේ ඇති මනාකර
ග්නියි. එමස් වූ රහතන් වහන්මස් සත්ත්ව පුේග්ල නිමිතිවලින් පීඩා මනාවිඳියි. මහමතමේ මලෝකමේ
සිෙලු දුකින් අතමිදුනා වූ පුේග්ලො වන්මන්ෙ.

මමමස් මේ මහාපුේණම සූෛෙ සිෙලු තේහා දිට්ඨි මාන ප්රපංචමෙෝ නිමරෝධෙ වන්නා වූ උතුේ අරිහත්
මාර්ග් ාන ප්රතිලාභෙ පිණිස මාර්ග්ෙ දක්වමින් භාග්යවතුන් වහන්මස් වදාළ මස්ක. මේශනාවසානමේ
සැටක් පමණ වූ ශිෂය භික්ූහු අති උතුේ වූ අරිහත් ඵලමේ පිහිටිොහුෙ. මේ ලිපිෙ කිෙවන සුීහු කිෙන
ලද අයුරින් ධර්මාර්ථ මග්න විපස්සනා භාවනා කරත්වා. ඉදින් ෙේ දහේ කරුණක් සමදාස්ව දරාමග්න
සිටනේ නිමදාස් කරග්නිත්වා. මැනවින් අර්ථ දරාග්ත්මතෝ ඒ අරුත් වඩවඩාත් ස්ිර කරග්නිත්වා. මේ
දහේ ලිපි මපළ ලිවීමමන් රැස් කර ග්ත් පුණය ලාභමේ බලමෙන් වැරදි දහේ අර්ථ දැරූවන්මේ අර්ථ
පිරිසිදු මේවා! නිවැරදි දහේ අර්ථ දැරූවන්ට එහි පිහිටා සිටමට ශක්තිෙ ලැමබ්වා! බුේධ ශාසනෙ
පන්දහසක් කල්හ මලෝ සතුනට මසත සලසමින් මෙමහන් වැජමේවා! ත්රිවිධ සංග්ාෙනාමවන් සංග්ෘහිත වූ
මපළ අර්ථකථා ටකා සංඛයාත පරිෙප්ති ශාසනෙ නිර්මලව පවතීවා! සංග්ාෙනාකාර මහරහතන්
වහන්මස්ලාමේ පටන් පැවත මග්න විත් ලංකාේවීපමේ මහාවිහාරවාසී භික්ු පරේපරාමවන් රැමග්න ආ
මේ මථ්රවාදී මහාවිහාර අචාර්ෙ සිසු භික්ු පරේපරාව ශාසනාන්තර්ධානෙ මතක් අවිචඡින්නව
වැජමේවා! මකලවර සිෙලු මලෝක සත්ත්වොට සිෙලු දුකින් අතමිදී ලබන අතුත්තම නිර්වාණ
ශාන්තිෙ සාක්ෂාත් මේවා!
-මහාවිහාරෙ -

